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  املقدمة
  

 وقد.  وما زال مالئها وشاغلهم، ألف ومخس وأربعون سنة مشسية على مقتل املتنيبانقضت

هصقلت شعرينشأ الفىت العريب وهو . األدب ومنابر الدرس فصار قرآن الشعر حماريب 

 إلقامة املقاالت كتاب عليه ئكيتو ،حيفظ منه عشرات األبيات، ومئات أنصاف األبيات

 يقفوا  العرب، واعني أو غافلني، مواقفكل منه ويغترف ؛حججهم أو لتزيني كالمهم

  .  العربية نفسية ما زال مؤثراً يف الفهو. من األشياء

 التذمر واملكابرة، بني الشكوى واالعتزاز، بني ما اليت تنتقل بسهولة لعربية االنفسية هذه

 يف أبيات ها عنقوياًبني التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف، جتد تعبرياً 

  . املتنيب

كان .  صعبة حىت يف زمانهوكانت صعبة، ولغته.  قليلهفهوم من شعر املل املتداوولكن

 الطات يباهي النحاة وأهل اللغة، ويتفاصح على الشعراء يف بمتعمداًً، يف تعبريه يلتوي

  . أمراء طربية وحلب والفسطاط وبغداد وشرياز

 شرحاً حتهاشر مث. ديوانه ربع متثلو. العصارة بيتاً هي 1433 املتنيب عر لك من شانتقيت

اوافياً، فما غادرت كلمة مهجورة أو عبارة ملتوية أو فكرة غامضة إال فستفسرياًر  .

وجعلت الشرح خبط دقيق حىت ينماز .  القدماءطريقة علىوجعلت شرح كل بيت حتته، 

 واستغىن عن الشرح هان عليه أن يقفز بعينيه إىل البيت  استقام له املعىنفمن ؛عن األبيات

  .     الذي يليه

 يف سم خ: مخسة أقساماًهجدتو: " كيف يقسم ابن األثري يف املثل السائر شعر املتنيبامسع

ا دون غريه، وخ مسالغاية اليت انفردالشعر د من جيه، الذي يساويه فيه غريمن مس وخ 

الشعر،طمتوس دونَمس وخ مس ذلك، وخيف الغاية  رةاملتقهقاعبأ اليت ال ي ،ها وعدم 

اهللا  أبو الطيب لوقاههالْ من وجودها، ولو مل يقُخرياهـ كالم ابن األثري." ها شر.  
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 تنيب املشعر يف ان حاضرين املرة من احلاسدين، وامتهان إلقاء اللوم على اآلخرالشكوى

  .  لكن املتنيب مل خيلد ذا وحسب. حضورمها على ألسنة العرب اليوم

  . وظلت شهرته تزيد.  العرب عليه كما مل جيتمعوا على شاعراجتمع

  .وبعد ذلك سأكتب ملخصاً حلياة املتنيب.  يف هذه املقدمة استكشاف السببسأحاول

فهي وقائع حمددة متفق عليها، .  سرية للمتنيب أهون من تنشيف الغسيل يف جهنموكتابة

لكنين .  كل عنصر من عناصر هذه الوقائع يفق األسطورة ونسبة احلنسبة بدقة نعرفو

  . سأظل أرجئها مثلما يرجئ التلميذ املذاكرة المتحانه

مة طموح حياته، وال الزعا. هو يشبهنا جداً.  أستغرب أن العرب يعدونه أعظم شاعرال

  . يرضى أن يكون أي شئ سوى زعيم

  .  ومل يضحك منه العرب، بل أحبوه؛ دونكيشوتاًكان

 شعره عنتريات، وكل أخالقياته تقوم على محاية الشرف حبد السيف، وما الشرف كل

على جديدة علينا و) أنا( القدمية اليت نعرفها جيداً، ولكن ة القبلينا األنا، ليس األهو ؟عنده

الفرد الوجودي الذي .  من املعاين املعاصرة أيضاًعىنوالفرد مب. الشعر العريب، أنا الفرد

يتشهى االنفصال عن جسم جمتمعه مثلما جتاهد دفقة اللهب كي تتخلص من أسر الشمس 

وتربد  وتذهب وتفىن،وتنطلق يف الفضاء وحدها، لكنها حتمل يف داخلها كل عناصر األم 

  .  كرتنا األرضيةفئ تشع إشعاعاً يدن بعد أيف الفضاء، لكن

 ألم رأوه مشبهاً ما قرأوه يف األدب ؛ جعل املعاصرون ديوان املتنيب قرآن الشعر القدميهلذا

 فجزء من إعجاب ،وعلى هذا). كافكا، دستوييفسكي، كامو، سارتر(األورويب 

املعاصرين باملتنيب إمنا هو اشتياق للصيغة اليت وضعها األديب األورويب لعالقة الفرد املميز 

  .    مبجتمعه
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 العرب حروب فيه الذي وصف ديوانه، يف ذلك اجلزء الكبري من فحىت.  املتنيب الغزوعقيدة

. غزواًانت عنده  تلك احلروب كحىت.  إشارات ضئيلة إىل الدينسوى جند الوالروم، 

 واحتقار للعدو، ومتجيد للسيوف اليت تطيح تنكيل،ليست عنده مواقف فروسية، بل هناك 

ليس فقط على مجاجم .. باجلماجم، وهناك أنشودة ملحمية نادرة املثال يف الضرب والقتل

  .  الروم، فجماجم األعراب نالت نصيبها من قوايف سيد القوايف

وال ". هاجر هذا الذي امسه املتنيب، وتعشقه بالعذاب النساءألمر ي: " مظفر النوابيقول

 أن امرأة عشقت املتنيب، وال ختربنا سريته أنه عشق امرأة، ودع عنك ما كان يصدر نعرف

 بني حياة املتنيب وحياة أولئك شابهأرى م. أما اهلجرة فنعم. به قصائده من غزل مسج

ت املتشددة يف الدين ورحلوا إىل افغانستان الرجال الشعث الذين انضموا إىل اجلماعا

 املثايل الذي استطاع أن يغلِّب الفكرة احلافرة نفسها يف ذهنه كالدودة على رحلة فالبوسنة

وكأن وضوح . الفوضى..  ضياع، وخطتهمهجرمهاجسهم فكرة، و. مقتضيات املعيشة

واقعيتها وقابليتها  ناب مناب – بغض النظر عن قيمتها –الفكرة الواحدة يف ذهنهم 

قللتطب      .  

  .  يتكرب على امللوك مث ميدحهم للمال، مث يهجو، مث يرحلرجل املتنيب

  .  قلقرجل

!  العبقري ال بد أن يكون متغطرساًكأنَّ.  له طريقته يف اعتداده بنفسه، ويف تيههكانت

ريد أن يسحق كان ي.  وتوجع من املكائد،كرهوه يف كل حمل، وكادوا له عند ذوي األمر

مل يكتف بأن يكون أكرب وأهم شاعر يف بالط سيف الدولة، بل ظل . اجلميع حتت قدمه

كان نكداً، بارعاً يف . يردد نغمة أن زمالءه، مداحي السلطان اآلخرين، يسرقون معانيه

يف كل حمطة جيمع على نفسه األعداء مثلما جيمع العسل الذباب؛ . استقطاب العداوات

مث .  النفسي بلغ مداه رحلاحلصار أنوكان إذا أحس .  وال كانوا ذباباًومل يكن عسالً

 كما كان بأنه أبداً روال يق. يقول لك يف شعره إنه يرحل إعزازاً لنفسه وصوناً لكرامته
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 أن يكون ناجحاً لفنانلكن، منذ مىت كان شرطاً على ا".  اجتماعياًفاشالً"يقولون 

  اجتماعياً؟  

 بشريعة إلميان اإىلشريعة الغاب؛ وحنن العرب فينا جينات تدفعنا دفعاً  ألنه آمن بأحببناه

  . لست متأكداً. ولعل هذا سيكون سبب بقائنا أو فنائنا. الغاب

  .  من شعرهأقوى عراًوال أرى ش.  أنين أحب املتنيبعلى

)  بشعرهإعجايببني هجوي املتقدم له، وبني ( أردت أن حتل هذه املعادلة الصعبة فإذا

  . القراءة لعلك أن تدي، ولعليناصلفو

يفكر .  ويوفر عليك املقدماتليمات،يعطيك النتيجة النهائية يف كُ:  البارزة اإلجيازمعجزته

وأنت تتلذذ باملفاجأة، وتفكر يف البيت أو يف نصف . يف املعىن كثرياً وخيرجه كالرصاصة

  !ما أصدق ذلك: البيت، وتقول

: بقويل: فقيل مباذا؟ فقال. تنبأت على الشعراء:  فأجابكيف تنبأت؟:  أليس قد سألوه

  .ومن نكد الدنيا على احلر أن يرى عدواً له ما صداقته بد

 بيت يلخص جتربة يف احلياة كبرية، وكتبناه كما يكتب النثر ألننا نكره االستشهاد هذا

 عامرة بأمجل فمن أراد أن يقرأ الشعر فالصفحات املقبلة. بالشعر وحنن نتكلم على الشعراء

 املقدمةوال تذهب إليها اآلن، فثمة أفكار يف هذه . وأقوى وأعظم ما قال أبو الطيب املتنيب

  . مل تأتين إال بعد كد، وأريدك أن تسمعها

وقف معي ننظر فيما كُتب .  الطيبأيب يدك على كلمة اإلجياز، ففيها سر من أسرار اشدد

  .عنه

  

   عن الكتب والشــروحكلمــة
مل ينل شاعر آخر مثل هذا .  الكتب القدمية فلها شرف القدم، وما وصلنا منها طيبفأما

 –املليئة باامالت، وما كان أخلقه " اليتيمة"لن تقف كثرياً بكتابة صاحب . االهتمام
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 طوا مث أن يقول لنا أشياء مثينة عنه كانت معروفة يف ذلك الزمن – شاعرناوهو املعاصر ل

يدور حب الوالية : " أن أنقل لك عبارة له يف وصف املتنيبقبل الثعاليب  أتركلن. القرون

يف رأسه، ويما يضمر من كامن وسواسه يف اخلروج على السلطان واالستظهار ظهِر 

  ."  واالستيالء على بعض األطرافنبالشجعا

  .، كان صدقه يف التعبري عن عواطفه يغلب حكمته"يظهر ما يضمر" كان املتنيب حقاً

:  ككاتب احملضركان.  يف كتابه أن يقضيأىبكتاب طيب، وكاتبه قاضٍ ) الوساطة(

  . عرض لنا أقوال االدعاء والدفاع، ورب من احلكم

 احلامتي عن لقائه هولن يعرف أحد إن كان ما قص. كامسها تصل العظم) املوضحة(و

 أن على.  وقلت له،قال يل املتنيب: باملتنيب صحيحاً، فهو على مدى صفحات كثرية يقول

ومثله يف . وكتابه مرجع يف السرقات الشعرية.  يعرف الشعر العريب معرفة نادرةالرجل

وأالحظ هنا أن .  وكيع، ومثلهما العميديابن العريب بالشعرالضغينة ويف قوة املعرفة 

كتهاالختالف على املتنيب، وما حربر موضوع ره شخصيته القلقة وكمن عداوات صي 

 قائماً برأسه؛ فقد تكالب أدباء مصر وبغداد لماًقات الشعرية يف النقد العريب القدمي عالسر

 األقدمون كتبهوعادوا إىل ما . والري، يف حياة املتنيب وبعيد موته، على التأليف يف سرقاته

ففصلوا أنواع السرقات، وأبانوا مستحسنها ومستقبحها، وضربوا لكل نوع أمثلة من شعر 

وأخذوا يدققون يف املعاين .  لكل معىننسب ومن شعر غريه، وصنعوا سلسلة املتنيب

  .   وحيصوا، وجيمعون كل طائفة منها يف ناحية

 وفيها حالوة التهكم، خر،هلا لذع الس" الكشف عن مساوئ املتنيب "الصاحب ورسالة

تنيب على البيت  املتوفيها نظرات نقدية صائبة موجزة كقوله يبكِّ. وروح العداء الصارخة

كثري من العهر أحسن من  "،) عما يف سراويالافألع/ مرها على شغفي مبا يف خإين(

، ) املتعسف الذي ال يقف حيث يعرفاملتكلف( املتنيب بـ كوصفهو". عفاف هذا الشاعر

سه  األلفاظ البدوية اليت قد ال تكون معانيها متمكنة من نفإيراده على متنيب للتقريعاًوذلك 
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 باأللفاظ النافرة، ح ما يتعاطاه التفاصطَم أَنوم: " يقول الصاحب؛مبا يسوغ استخدامها

والكلمات الشاذة، حىت كأنه وليدوغَباء خ ياحلضر ومل يعرف املدرأ لنب، ومل يطذ  ".

 ودالل بحاً،هذا التحاذق كغزل العجائز قُ: "وعن بيت البوقات والطبول يقول الصاحب

 وقع لو: " يف بيت للمتنيب يقول الصاحبوردت متشابكةوعن ضمائر ." الشيوخ مساجة

واملتنيب عند ." قوله هذا يف عبارات اجلنيد أو الشبلي لتنازعته الصوفية دهراً طويالً

 على بيت وتعليقاً."  بالكلمة العوراء مشفوعةًراءيأيت بالفقرة الغ: "الصاحب على اإلمجال

  ."   وأظن املصيبة يف الراثي أعظم منها يف املرثي: "ولرثاء يق

  .وأهم من بالغة الصاحب روحه املوتور.  أوردنا كالم الصاحب تلذذاً باستعادتهوإمنا

 لعدم - وإن يكن ابن األثري حمباً للمتنيب، قادراً ، صاحب املثل السائر يف حرارتهويشبهه

وصاحب .  لو أنه كتب عن املتنيب أكثروكنا نتمىن.  على أن يستمتع بشعره-العداوة 

والشيخ . ، ومضى محيداً"مأل الدنيا وشغل الناس"العمدة ترك للناس كلمته املشهورة 

ولكن كتابه .  إىل عصرنا منه إىل عصر املتنيبقربيوسف البديعي مؤلف متأخر، وهو أ

ويف . ول حمشو بالنق– أو ألنه – املتنيب رغم أنه عن قدميسيظل خري كتاب " الصبح"

وكما تتوقع فهو قد . صنع ابن سيده ما جيدر بصاحب لغة أن يصنع" شرح املشكل"

وكذا األصفهاين يف كتابه عن أبيات .  اليت ليس فيها رواءةاستفرغ مهه يف األبيات العصي

لةاملتنيب املشك .  

  .  مطبوعةمشهورة بستة منها استعنت الشروح األربعون لديوان املتنيب، فوأما

 املولود بعد وفاة املتنيب بتسع سنني، صنع شرحاً مدهشاً عمق فهمٍ املعري، العالء أبو

ومما يؤكد نسبة هذا الشرح، املطبوع يف أربعة . وإفراطاً محيداً يف إيراد األوجه املختلفة

فهو .  وكتبهئلهجملدات، إىل زاهد املعرة أن له فيه طريقة وروحاً يشبهان ما تراه يف رسا

ال يقطع بشئ؛ يورد لك األوجه املختلفة واألقوال املتضاربة، وقلما يغلِّب وجهاً زمتحر 

 له على م للمتنيب، مقدلكن أبا العالء حمب.  شنشنة نعرفها من صاحب الغفران؛على وجه
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ولسعة علمه شرح بعمق، .  العربية كما مل يعرفها أحدعرف املعري ورين،األولني واآلخ

صاحب قلم مجيل كان يلتقط روح البيت ويلخصه بعد أن يشرحه، ومسى وألنه أديب و

 املعري كانت بأيدي الناس شرح خمطوطاتويبدو أن .  وأَمتعرففظَ" معجز أمحد"شرحه 

 لنا شكيب أرسالن إنه امتلك النصف الثاين من نسخة، ورأينا قال قدقبل طبعه، ف

  ". لطيبالعرف ا"يف شرحهما اليازجيين ينقالن كثرياً عن أيب العالء 

على .  درى الواحدي بشرح أيب العالء، وقاهلا، وال أتذكر إن كنت ضبطته ناقالً عنهوقد

أن شرح الواحدي من الشروح الثمينة اليت اختذت اجتاهاً أدبياً واهتمت باملعىن؛ والواحدي 

 على  كل ضمريإحالة يرى الضمائر تشابكت يف البيت فيعدل عن ملول؛ضيق العطن، 

 ومل أستعمل ؛ املعىن برِماً مبا يف البيت من تعقيديلخص بعد احلني احلني يف وتراه ؛صاحبه

 فكثرية انية اللبنالطبعة أماطبعته األوروبية إال قليالً يف زمن غابر، فال تعليق يل عليها، و

  .  أشرح ما اخترتهوأنا اليت رافقتين هيالغلط، على أا 

  .  العكربي مثني، وفيه حنو كثري على طريقة الكوفينيوشرح

 تقرأ مقدمة لشرحهوقد كتب الربقوقي .  مهتم باملعىنئ الربقوقي رائق، وموجه لقاروشرح

وقد صحبت جملدي شرح الربقوقي يف أول رحاليت . جلماهلا وحالوا فضالً عن جودا

  . ا الكتاب يف قليب موقعإىل صحراء اخلليج، وكنت يف العشرين من  العمر، وهلذ

 برعا يف االندساس يف تالفيف البيت، ويف دق. ية وتلك مزالد، وحيد اليازجِيين شرح

 حديث طيب جداً فيه ذيل لشرحوهلذا ا. ربط البيت بأخيه، حىت لو كان قبله بعدة أبيات

  . عن أدب املتنيب ومرتلته

 بشرح ابن جين املسمى –بيات املتنيب  بعد فراغي من شرح ما اخترته من أ– ظفرت وقد

يف طبعة دمشقية تقع يف بضعة آالف من الصفحات يسرها يل مشكوراً أخي " الفسر"

وعرفت منها الكثري عن ابن جين، لكنها . 2004وهي صادرة عام . األديب حممد املختار

 شرح ابن جين فيه رمبا ألن املؤلفني القدامى مل يغادروا موضعاً يف. مل تزدين معرفة باملتنيب
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وقد أحسن حمققها رضا رجب يف ضبطها، ويف . كالم عن لسان املتنيب إال نقلوه مث نقدوه

  .  يف السنة نفسهااملطبوع لشرح ابن جين الناقد القشر على الفسر للزوزين تابضبط ك

 الكتب التجارية اليت صدرت وفيها شعر املتنيب كله أو بعضه فلم تضف شيئاً سوى أما

  . ير من األغالطمقاد

 ومطبوعاً ، أشد سروري يف هذا الزمن عندما أرى كتاباً مسروقاً بطريقة التصويرما

 ال). يب دي إف( عندما أعثر به يف اإلنترنت على هيئة صورة طبق األصل أو. باألوفست

يكفي أنك تقرأ كالماً صححه . أعبأ مبا يف أحرفه من تنقري، وما يف أسطره من اعوجاج

أما الصرعة .  من جلة العلماء من أمثال عبد السالم هارون وحممود شاكرناس كبار

 فهي أن ، يف زمن الكمبيوتر واليد الطابعة الرخيصة،الصارعة اليت خرج ا علينا الناشرون

 ويضع أمامهن ، املفاتيحلوحة فوق أصابعهن وابل يهطلواحدهم يأيت بالفتيات الالئي 

 وال ألوم أولئك الفتيات على كثرة األغالط، وإن ؛ا صف أحرفهعادةالكتب القدمية إل

 ،مث يتخذ الناشر من أحد صبية اجلامعات. كنت أرمحهن مما يف النصوص القدمية من فحش

وجدير مبن خان .  أجرياً يصحح املالزم،ممن حيملون شهادة الدكتوراة يف األدب العريب

  .    أجرياً يف مطبعةه أن خيونشهادته شتريالعلم وهو ي

غري أنين .  احملققني لشروح ديوان املتنيب، ولكل جمتهد نصيبقيق أقول شيئاً عن حتوال

  . رأيت السقا وشليب واإلبياري أحسنوا للعكربي

وثالثتها مثينة، .  اليت درست املتنيب هي كتب شاكر وعزام وطهاملعاصرة العربية والكتب

.  يف غمرة االحتفال مبرور ألف عام قمري على وفاة الرجل1936وكلها صدر يف عام 

طه خ ولكنهما مجيعاً أسرفا يف حراثة ،  سنة بعد صدور كتابيهمامسنيوقد الحى شاكر

فشاكر تعجبه . ما هو خري مما فعال فيمراهوأنفقا جهداً كنت أحب لو كانا استث. سبخة

 وبفهم عميق للشعر ، وال ألوم شاباً يف اخلامسة والعشرين يكتب بقلم مجيل–نفسه كثرياً 

 قنبلةَ صوت عندما خيربنا أن أبا الطيب كان علوياً من ر أقول تعجبه نفسه إذ يفج–العريب 
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 السياب كان أن ثالًمفهل أراك قارئي العزيزي ستقوم عن مقعدك لو عرفت . شرافاأل

قد واهللا قرأت السياب، واهتممت به، ولست : علوياً أو سنياً أو مسيحياً؟ أقول لك احلق

وِياًلآلن أعرف دينه أو مذهبه؛ وها أنا أنتظر مذهمن محقى اإلنترنت ليخربين مبذهب ب 

معلومة  املرضى ال شغل هلم إال تلك القشور، ومنهم ننتظر كل ويونالرجل، فهؤالء املذهب

  . سامة

 كالمه يهاوزاد عل.  على حنو مرهق لألعصابقرامطة العن النظريات طه يلوك راح

لَّالطويل عن إجازته الصيفية فأممن عربية متينة، األزهر به لوال ما حباه صرِف، وكاد ي 

 أخرى، خصلةعلى أن لكتاب طه .  الكالمجرس التذاذوما أماله عليه اإلمالء من 

وما .  ويعرفه يف صورته األصلية مسموعاًلَذُّه،ريه جعلته يأخذ الشعر بأذنه فيفاالستطاعة بغ

أشد ما شاهت تلك احلالة األصلية للشعر مبا نفعله اآلن من تلقي الشعر بالعني، فقد تعودنا 

طه حسني يذوق الشعر، وهو بني الفينة والفينة يف كتابه حيدثنا . إمهال صوت الكلمات

وإذا شئت أن .  عن شعر الرجل- كالمه يف حديث األربعاء  من مثل–بكالم حلو 

") الرؤوس "كتابهيف ( فاقرأ نقد مارون عبود ،تضحك كثرياً، وأن تشمت بطه حسني

  . لكتاب طه ولن تندم، ستقضي سويعة حلوة

 اً وفناً كتابه علميف وبأن ، نابغةالرجل بأن ستدرك أدع كتاب طه حسني قبل أن أوال

 ومارون عبود من رؤوسهم – على مبارزات كبار أدبائنا رجة الفُأحبت  كنفلئن. اًوذوق

 حريص فإنين ، يندر أن بط إىل ما دون السفحال وأحب ما فيها من ضغينة ومالسنات –

  .       تنسيين تلك الفرجة قيمة كل واحد منهمأال على

 سنة، يف طبعة مطبعة عشرين ومخس عزام ليس عندي اآلن، ولكنين قرأته قبل وكتاب

 أوراق يف نتفاً منه نقلتاجلزيرة ببغداد، وأعجبت مبا فيه من سهولة وسالسة وقلة ادعاء، ف

ورغم أنين اآلن فرغت من .  معي إىل يوم الناس هذاوبقيتحرصت على جتليدها يف دفتر، 

م  أقول رغ– فأنا أكتب املقدمة بعد االنتهاء من كل شئ سيأتيك بعدها –كتايب هذا 
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بسببه إىل قراءة كل ما تيسر عن املتنيب، فما زالت تلك " اضطراري"فراغي من الكتاب و

 سويعةوإذا شئت أن تقضي .  من كتاب عزام هادياً يل يف معلوماانقلتهااألوراق اليت 

ضاحكة أخرى فانظر يف هجوم شاكر على عزام، يف الطبعة املضخمة اليت أصدرها لكتابه 

  . عن املتنيب

 التجاوزي يف شعر احملور( علي حممد امسه ألمحد عن املتنيب حديث رابع كتاب ومثة

 الكتاب كلغة عنوانه يف ولغة).  يف النقد التطبيقيدراسة (هو ذيل السم ول،)املتنيب

 شعر املتنيب وأحبه، وأسرف يف تذوق املؤلف لكن. اصطناع املصطلح األكادميي احلديث

 طريقة ي، وه)إن بالشعب الذي دون سلع( قصيدة  على طريقة شاكر يف كتابه عنمدحه

  .  ختلو من السماحة، وتقدس النص تقديساً يوحش النفوس

 ، قطعة صاحلة من كتابه خلود شعر املتنيب يف قلوب العربيف أن املؤلف فسر لنا على

دو ويب. وسلط ضوءاً قوياً على نزوع املتنيب الدائم إىل اخلروج عن املألوف يف اللغة والتعبري

 سبعني سنة بعد به فرحتعلى أنين . أن الكتاب رسالة أكادميية، فهو مقسم بالسكني

 وأستثين من استثىن – السطحيني األكادمييني يف أفواه مضغةكانت الدراسات املتنبئية فيها 

 على كل جهد اطلعت أو تب، ما كُكل أحطت بقد أن أزعم النفسه فصنع حبثاً عميقاً، و

ولد امتلك أبوه قرشني وأرسله ما ليحضر له شهادة ماجستري  ، وراح كل –أمني 

 وأجدى على آبائهم، لو جلسوا فتية،وكان أجدر بأولئك ال.  غثاء أحوىيكتب عن املتنيب

وكهؤالء السراق الذين يعششون يف . يف دكاكينهم يبيعون ويشترون ويرتزقون باحلالل

وا مقاالت باملئات عن املتنيب تفيض إعجاباً اجلامعات يف زمننا، أولئك األدباء الذين دجب

 كان من كتاب املقاالت راسخ القدم، فأعطى من أماف. ومتتلئ بصرخات االستحسان

.  فقد أفاد مبا مسح به وقته– واملازين كمارون عبود واملقدسي والعقاد –فكرة جديدة 

حبوا أبياتاً للمتنيب  ألذين أولئك الذواقون اوأما. ولسنا نطالب أحداً بأن يعشق املتنيب
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 منتديات اإلنترنت الذين ينقلون ما يعجبهم فتية حساب حساموكتبوا عنها بإعجاب ف

  . هواية مجيلة، وال ختلو من فائدة. من أشعار ويتبادلوا

فنحن العرب منذ .  آذاين وأنا يف معرض مطالعيت ما يتعلق باملتنيب ظاهرة النقل والنقولوقد

 يذكر املصدر مرة ويغفله اقل النوترىأن مات اجلاحظ قبل ألف ومئيت سنة احترفنا النقل؛ 

ويف الذكر إمث ال يقل عن إمث اإلغفال، فهو يذكر املصدر مرة ليومهك أنه يف املرات . مرات

أرى العرب بعامة قليلي االبتكار، .  عذر الفكرة ومبدعهاايذكره فيها يكون أباليت ال 

مذهولني عن التفكري، خائفني من قول شئ مل يقله أحد قبلهم، خائفني من الفكرة 

وهذا جاءهم من قلة العلم، ومن سطوة القمع . اجلديدة، يطلبون فتوى يف كل أمر

  . نيوقد ساق اهللا غوغل عقوبة للسارق. السياسي

أقوهلا وما أملي يف أن يأيت هذا الصالح يف عمري سوى أمل إبليس يف .  اهللا حالناأصلح

  .     اجلنة

 اهللا يف املئيت سنة املاضية مجاعة من املستشرقني فتحوا لنا النوافذ، واخذنا نقترب من وساق

.  العسلضوء الشمس وأيدينا على أعيننا، نرفض أن حنلل ونفهم، ونريد أن نظل نائمني يف

 اهلادئ، املستشرقني حتليلونشط يف العامل العريب واإلسالمي أشخاص احترفوا املزاوجة بني 

وأصاب دراسة املتنيب من ذلك ما أصاب كل مناحي . وبني املسلمات الثقافية والدينية

  . احلياة الثقافية القدمية

عن عصره فأثر كثرياً  املتنيب بالشري وماسينيون، فروى لنا األول قصة حياته وحتدث درس

وكتب الثاين قصة بوليسية عن عصر .  وسأرجع إليه،يف الدارسني العرب، وحق له

  . لعلنا لو درسنا تارخينا دراسة حقة خنرج بنتائج قريبة! وال ندري. إمساعيلي

 إىل وخلَدنا الوقت احلاضر تركنا املستشرقني بعد أن شتمناهم الشتمة األخرية، يف حنن

ع املضيئة من تارخينا بعناية وتوسيعها واإلضافة إليها باحلق وبالباطل، وقررنا أن انتقاء البق
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 هو بأساطري األولني أشبه منه نظيفاً خياً للبشرية تارخرجت أَللناس أُخرجتخري أمة 

  . بتاريخ األمم

فهم يقرأون حوليات .  مأخذ يف إعادة كتابة تارخينايعاً على املستشرقني والعرب مجويل

األثري يف الكامل فريون الرجل حيشر كل الباليا واملصائب يف صفحاته وال يورد ابن 

. غريها، فيقعون أسرى انطباع مشوه بأن العصر كان مضطرباً أكثر مما على احلقيقة كان

تشاهدها أياماً : فابن األثري والطربي وكل أصحاب احلوليات هم كالقناة اإلخبارية

  .             فتحسب أن العامل نائم يف سالمأياماًرف عنها وتنص. فتحسب أن القيامة أوشكت

  

   الكــالم إىل نفــس املتنيب   رجع
 وحنن ؛وهو قليل اليقني باآلخرة. وحنن حنب شكواه املتصلة من الدنيا.  قلق وضعيفهو

كلنا حناول جهدنا أن نؤمن باآلخرة، ونلوم أنفسنا على عدم الوصول إىل اليقني، فإذا رأينا 

  .من يشبهنا فرج ذلك عنا

 اختزن يف عقله موسيقى الشعر العريب، وظل يدرسها درساً يف أشعار الصائغني واملتنيب

ظل يتفقد شعرهم بالدرس وظل يباريهم، . أيب متام والبحتري وابن الرومي: سبقوهالذين 

 تلك سارقاً يف طريقه كثرياً من معانيهم، متجاوزاً اعوجاج طريقتهم يف الوصول إىل

املتنيب . األمر ال يقتصر على صوغ املعىن بكلمات أقل. املعاين، وملتمساً الطريق األقصر

  .  كي يقول الشئ بعبارة أحلى وأقوىتهدجي

 اخلواطر كما – أشبهه بامللحن الذي يسهر الليايل وهو يبحث عن اجلمل املوسيقية وهنا

 وتتشرا ،ن تتمكن من نفسه مث يضعها جانباً بعد أ–كان حممد عبد الوهاب يسميها 

فإذا قعد بعد أسابيع أو أشهر كي يلحن أغنية بدأت اجلمل املوسيقية اليت اختزا . أعصابه

كان يشتغل بطريقة . هكذا كان عبد الوهاب يشتغل.  إطار اللحنداخلتأخذ مواقعها 

  . تشبه كثرياً طريقة املتنيب يف الشعر
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ال : " نقل عنه أنه قاللقدبل .  فقط من ذكرناليس.  املتنيب يدرس أشعار القدماءكان

ولو مل نصدق ما نقل عنه، فلنصدق مناظرته . ، أو كما قال" بيت شعر قدمييغرب علي

 لنصدق القصص الكثرية اليت رويت عن قوة أو. اطالعه سعة من به تشيمع احلامتي، وما 

ذاكرته، وعن حفظه، وعن شرائه الكتب، وعن مطالعته الكتب يف جوف الليل على 

  . مشعته

فهو مل يهتم بشئ من العلوم والفنون إىل جانب .  أسباب عظمة شعره التكريسومن

  .  عبيد الشعرمن الطيب أبوكان .  وإن كان قارئاً، وإن كان مثقفاً؛الشعر

. ولكن كل شعره العظيم وليد الليايل الطوال.  صاحب ارجتالان قرحيته طيبة، وككانت

  . وال أشك يف أن كل قصيدة من خوالده كلفته مشعات كثريات

 يهجم على املعىن - قدمي لناقد والعبارة -" كامللك اجلبار" أسباب قوة شعره أنه كان ومن

. لنحو وال بالصرف وال حىت بدقة املعاين الفرعيةال با: ويسوقه أمامه سوقاً غري عابئ باللغة

. لكنه كان يغلط عن وعي كما أخربنا ابن جين.  النحو والصرف الصواب يفتجاوزكان ي

وقد يأخذ أضعف األوجه، وقد يركب أخشن . وهذا أمر عرفه النقاد احملبون وقرروه

وي يف صيغة كل ذلك وهو يوجه اجلهد حنو إخراج معىن ق. مركب يف استعمال اللغة

صيغة غري معهودة يف العربية، ولكنها تصبح جزءاً من اللغة ألن : والنتيجة. لغوية قوية

  .املتنيب استعملها، وقال فيها كالماً بارعاً أصاب كبد املشاعر املشتركة بني أبناء هذه اللغة

له وعندما سأله ابن جين عن شئ قال .  تعسف يف استخدام األلفاظ، وتفاصح وتبدىلكنه

أو تظن أنين أقول هذا الشعر هلؤالء امللوك واألمراء، بل إنين أنظر فيما : أبو الطيب ما معناه

  . وهلم أقول ما أقول. واللغوينيأقول إىل أولئك النحاة 

 آالفاً من أبيات املتنيب جاءت أن نتيجة هذا التفاصح، والتحدي ألصحاب اللغة كانت

  .  ر هذا علينا االختيار كثرياًوقد يس.  فيهاروحمرذولة مصطنعة ال 
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 رأيت سوى ملاولو نظرت إليه من ثقب السرقات .  لص املعاين ليس كل املتنيباملتنيب

وها قد دخلنا باباً . هناك املتنيب الذايت.  القدماءمنتقديه جل وهذا ما صنعه ،جانب منه

  . جديداً يفضي إىل عظمته

فالشاعر اجلاهلي كان يقول الشعر .  اجلاهلية املتنيب بالشعر العريب إىل عصر الذاتيةعاد

ومل تكن له قبيلة . وجاء املتنيب فكان جاهلي التفكري، أنانياً. متغنياً بنفسه وبقومه، حراً

  . بل كان ما حيركه طمعه وحبه وغضبه وطموحه. يضطر إىل أن يدافع عنها

 قملطيع يف طري اكالقطيع وبدأت تسري والنت، عصر املتنيب استرخى عنان القصائد يف

 متعلمون، حضروا دروس الفقه واحلديث، وشهدوا مناظرات النحاة فالشعراء. ممهد

. ليةمل يعودوا مثل جمانني اجلاه.  باملنطقوصار شعرهم مملوءاً. فنيأصبحوا مثق. واملتكلمني

ناً وجاء انون األكرب املتنيب فكان مثقفاً مثلهم، وأوسع وأعمق ثقافة منهم، لكنه كان جمنو

  .  كان متميزاً متفرداً غريباً: يف نفسيته، أقصد

هذا ما تنبئ به مطارحاته املبتسرة مع ابن جين .  أبا الطيب كان رجالً قليل الكالمأحسب

 ما اخترته لك من شعره ففيه  واقرأْاً؛وأحسبه كان يعاين جنون عظمة سريري. ومع احلامتي

ء، ليس فقط ألنه قال ذلك كثرياً، وألن وأحسبه كان قليل االحتفال بالنسا. الربهان

معاصريه قالوا ذلك عنه، بل أيضاً ألننا نراه يفضل أن يستفرغ طاقته يف الترحال ويف 

  . مالحقة سراب آخر هو السلطة

 طفالً ال – عن مخسني سنة مشسية - إىل أن مات ظلو.  عطشان للمال وللسلطةكان

لقد سر بالشهرة الكبرية، . وكان ذكياً. اللعبةيرضى أن يلعب مع أقرانه إال إذا كان زعيم 

مل يستطع أن يترك السعي وراء السلطة، مبعىن التسلط والتحكم يف . ولكنها زادته عطشاً

  . كان قلقاً يريد الوصول بشخصه إىل التفوق يف كل شئ. أقدار الناس

  

   لكتــابة سريتهحماولة
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  .  هـ303 سنة ولد

 حافة الصحراء، وهي بلدة عامرة ببقايا العلماء وجمالس لى صبياً صغرياً يف الكوفة، عنراه

 وهذا – يبيع املاء ويستأجر صبياناً حيملون املاء للبيوت ، يف أغلب الظن،أبوه سقاء. العلم

 فلست ؛ فهو من شرحية متدنية من الطبقة الوسطى–حمض افتراض وافتراء من عندي 

ولعله فعالً كان من أسرة . دقعة تستطيع إنتاج شاعر أو أي فرد متميزأصدق أن الطبقة امل

ويف . وهي ترعاه وترسله إىل الكتاب.  تقرأ وتفك احلرفتهعلوية حمترمة النسب، فجد

  .  ويرتاد دكاكني الوراقنيويقرأ كثرياً. الكتاب ينبغ صغرياً، ويلتقط سريعاً جرثومة الشعر

 –على الصعيد احمللي، فالفئات اخلارجة على السلطان  الوضع السياسي كثرياً ويضطرب

 تغري على البلد مرة بعد مرة، واخلالفة مفككة والدولة اإلسالمية يف هذه –من القرامطة 

  .  العباسي فيها فلتان أمين وسياسيصرالفترة من الع

وحنن قد . اندهاش ماسينيون وبالشري وطه حسني" قرامطة" أال تندهش من كلمة وأريدك

شهدنا يف جيلنا الشيوعيني والبعثيني والناصريني والفتحويني واإلخوان املسلمني 

ترى الشيوعي . وعاشرناهم، فوجدنا العقيدة أقل األوجه أمهية يف نفسيات أهل تلك الشيع

 يعيش حياته وميارس جتارته لكنهحيتفظ يف مكتبته بالبيان الشيوعي لكارل ماركس، و

 أخرى له، أو قل مجعية ميارس فيها طموحه السلطوي، فإذا ويتخذ احلزب الشيوعي عائلة

أمسك الشيوعيون باحلكم حتسن وضع جتارته إن كان تاجراً، وضمن لولده وظيفة يف 

وإذا ظلوا خارج السلطة فهو رجل معارض يدخل السجن مرة أو مرات مث يعود . احلكومة

قات داخل هذه املنظومة ملواصلة حياته، ويتزوج من ابنة رفيق له، ويستفيد من العال

ولك أن . وليعذرنا الشيوعيون على اختاذهم مثالً. االجتماعية اليت امسها احلزب الشيوعي

هذه العقائد تفقد داخل أحزاا . تضع مكام أياً من أهل األحزاب الذين ذكرناهم آنفاً

بيي جيلنا ومثل حز.  االقتصادي-كل مضموا األيديولوجي ويبقى هلا اجلانب االجتماعي

 قطاع طرق من بدو الصحراء، يغريون على املدن اليت على أطراف وكانوا. كان القرامطة
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 قاتوقد تنشأ عال. الصحراء للنهب، ويغلفون هذا الفعل االقتصادي بغالف عقائدي

ولعل أسرة املتنيب كانت فعالً من الطبقة املتوسطة اليت . بينهم وبني فقراء املدن املنكوبة م

إما أن يكون الفرد فيها منحدراً ببطء حنو :  وهذا قدر الطبقة الوسطى– بالتدريج تنحدر

، ولعل أبا املتنيب رحل به للصحراء مرافقاً القرامطة -الفقر، أو صاعداً بسرعة حنو الثراء 

  .     بعد غزوة من غزوام للكوفة

العيش ويعرف ويعيش شظف .  األب ابنه إىل الصحراء وهو يف سن الثالثة عشرةيأخذ

عن اخليل واإلبل، وعن الطرق؛ : ويتعلم الكثري عن الصحراء. شريعة الصحراء من كثب

ويتعلم الصرب على العطش، ويعرف الناقة واجلمل معرفة ستنفعه يف املستقبل عندما سيقطع 

ويقيم عالقات مع شبان وصبية قد يلتقي ببعضهم يف . سيناء هارباً من وجه كافور

  .  بعد أن يبلغرحالت كثرية له

ويكرب، وحيس أكثر مبدى أمهية . ويبدأ يقول شعراً.  إىل الكوفة، ويعود إىل مدرستهيعود

فأسرته ال تعيش يف اجلاهلية، بل يف جمتمع حضري مادي .  فداحة فقدانهمبدىاملال، و

  . حيترم الرجل على قاعدة معك قرش تساوي قرشاً

 قلق حنة هذا بشنهوشح. رأى العائلة تنحدر.  رأى األرض تز من حتت قدمي أبيهاملتنيب

ولعل عدداً كبرياً من األدباء القلقني يستمدون أسباب قلقهم من نشأم يف أسرة . كبرية

  .تنحدر طبقياً

 واضحاً للمتنيب أن ذكاءه وقوة حتصيله الدراسي يعطيانه فرصة ملا هو أفضل من وراثة كان

  .  أبيه أو وضعه االجتماعينعةص

 الشام شاماً أيامئذ، بل كانت بادية والومل يكن العراق عراقاً .  العراق إىل الشام يافعاًغادر

فراح . ويف هذه البادية وجد املتنيب جماالً للمغامرة. العراق مساحة رمادية واسعة-الشام

لعارف بدهاء احلضر، وابن يغامر ويلعب مع البدو، واستغل سذاجتهم، وهو ابن الكوفة ا

ولعله اختذ مست الرجل الداعية إىل مذهب جديد، أو لعله . الصحراء املتمرس ا وهو صيب



23 
 

شكل فرقة غازية تقطع الطرق وتتخذ لنفسها توليفة من األفكار اإلمساعيلية لتكون مبثابة 

 الغريبة يف الدين فالغزو يرضي البدو ألنه يعود عليهم باملال، واألفكار. فرقة سياسية دينية

  .  حاشية قليلة األمهية- زال كان وما -ال م البدو كثرياً، ألن الدين يف حيام 

وكان يف .  ألقى أمري محص القبض عليه وجده فىت يف العشرين أو حتتها، فحبسهوعندما

هذا يقول يف قصيدته إنه مثل : حاشية األمري بعض الفقهاء الذين يذوقون الشعر فقالوا له

 هواية –وبعض الفقهاء حيبون تكفري الناس .  هذا يدعي النبوة؛عيسى ومثل صاحل نيب مثود

، - هناك شغالً يشتغلونه أنأزلية فيما يبدو، أو طريقة للحفاظ على موقعهم وإثبات 

.  أنَّ صغر سنه شفع له بعض الشفاعة، على أن األمري حبسه سنتنييظهر. فكفَّروا املتنيب

ولكنين مل أجد من الدارسني .  نصوح غريحبسه شعراً مجيالً، وأعلن توبةًوقال املتنيب يف 

  .  هاتني السنتني يف نفس املتنيبأثر يف درس تعمقمن 

ولكنين أظن أن سنيت .  على درس كهذاعينين اال ما يذا عندي من اخلربة يف هليس

ورة والغضب واحتقار احلبس هاتني علمتاه االحتياط؛ لكنهما زادتا من اشتعال روحه بالث

صار الرجل ذاتياً على طريقة نيتشة، حيتقر الضعيف واألقل . من هم أقل منه ذكاء وحتصيالً

  . أصابته لوثة جنون العظمة، وآمن بأن الغاية تربر الواسطة. وذكاءقدرة 

وبدأ شعره ببطء .  السجن طاف باألمراء الصغار ميدحهم ويتزلف إليهم ويستعطيهمبعد

وعلى جانب حبرية طربية . وكان بدر بن عمار األمري الذي فجر قرحيته. اريلفت األنظ

  . عاش أبو الطيب املتنيب يف حاشية بدر بن عمار يقول الشعر ويرافق األمري

 به قبل بدر والة وحكام وقضاة وجتار حاول الوصول إليهم، فنجح قليالً ومل يصب مر

 نفسه أذكى، وأوفر علماً على فريىوهلم  وعقله بعقنفوسهم بنفسه يسكان يق. ماالً يذكر

فكان بركان غضبه ال يكاد .  نفسه أفصح منهم لساناً، وأقوى عزميةجيدصغر سنه، و

 لْق للخوظل ينسى أن احلكم، وإدارة البشر، حيتاجان إىل هدوء نفس ومعاجلة. ينطفيء

، وقدرة على وفهمٍ لتوازن القوى، وأناة وحصافة وقدرة على القرار السريع اجلريء
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. مل يفهم الفىت الغر ذلك، ألنه يف أوائل العشرينات من عمره. التمهل يف اختاذ القرار أيضاً

  . كان قدره أن يكون شاعراً ال أمرياً.  نزقاً شديد االعتداد بنفسه– وسيظل –كان 

فماتت جدته وهو بعيد .  هناكفها يكن ميسوراً له أن يعود إىل الكوفة لعداوات خلَّومل

  . عنها فحزن ملوا

ووصل إىل .  ومدحه يف أنطاكية، الدولةسيف األمري عم  بأيب العشائر احلمداين ابنِواتصل

ته،سيف الدولة األمري الشاب، وهو لفمدحه وحارب معه، ووصف معاركه مع الروم د 

مث ازداد توتره، . اً عظيماًومع األعراب املتمردين، وظل عنده تسع سنني قال فيها شعر

 لقلق نفسه فيزعم أنه ال يأخذ حقه، مع أن سيف الذرائعوصار جيد . وطلبت نفسه التغيري

 ولكن نفسه القلقة، وعقله الذي ال حيب ؛ وفرياً عليه ماالًوأفاءالدولة جعله شاعره املفضل 

وغادر .  عداوات بأن يغادر، فأدخلته نفسه يف شجارات، وصنعت لهراًالتكرار أمراه أم

 حاكم مصر، فجاءته  من كافورٍ الدولة بال وداع وال استئذان، والتمس دعوةًسيف املتنيب

سريعاً فرحل إىل مصر، وأقام ا أربع سنوات ونصفاً ميدح كافور اإلخشيدي، ويطالبه 

ناء  مصر، وقطع صحراء سيمن املتنيبولكن كافوراً ظل ميطله، ففر .  أو ناحيةاًبتوليته بلد

وزار بغداد ومكث ا . مث بادية الشام يف حنو ثالثة أشهر، ووصل إىل الكوفة مسقط رأسه

 آنذاك ينتجعهاأشهراً، وانطلق إىل أرجان، وهي اليوم حصن خرب يف غرب إيران، وكان 

مث انطلق جنوباً إىل شرياز . شهرين عنده أقام العميد وزير ركن الدولة، فمدحه، وابن

وقبل أن يصل إىل بغداد . العراقمث عاد إىل . أشهر ثالثة ومكث عنده فمدح عضد الدولة

  . مبرحلة خرج عليه األعراب فقتلوه وسلبوا ماله

  

  ديوانــه
وقد قريء عليه ديوانه .  بيتا5494ً املتنيب حبسب إحصاء شارحه الواحدي ديوان يضم

ولشهرة املتنيب . كوفةيف شرياز يف شعبان قبل مقتله بشهر، وكان قريء عليه يف بغداد وال
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األلف سنة ال الناس عن انتساخه وروايته طوالكبرية ظل ديوانه بني األيدي، ومل يكف 

 – الذين قرأ عليهم ديوانه يف أواخر حياته –على أن عكوف عدد من أصدقائه . املنصرمة

 – وميتاً حياً العداء ناصبوه وكانوا كثراً، و–على شرح الديوان والعناية به، وتوفر أعدائه 

ومل .  يف ختليد الديوانأسهمعلى الطعن يف ديوانه واقتباس أبياته يف كتبهم، كل هذا 

وديوان املتنيب الذي بني أيدينا من أصح . خيتلف الرواة إال على كلمة هنا وكلمة هناك

  .   الدواوين اليت وصلتنا

  

   املتنــيب يف صياغة أخــرى سرية
 الكويفّ ولد أمحد بن احلسني اجلعفي يدنيف عام ، وامللقب باملتنيب، املكىن بأيب الطيب،الك 

  .  هـ354 رمضان عام 28 هـ وقتل يف 303

 وقال الشعر صغرياً، ذهنه على املعارف فتفتح يف حملة كندة بالكوفة، ودخل الكتاب ولد

مرة : وخرج مع والده إىل الصحراء مرتني الحقين بالبدو الذين أغاروا على الكوفة. صغرياً

وذهب املتنيب . والصيب يف التاسعة من عمره، ومرة وهو يف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة

يف ومدح . وهو يف حنو السادسة عشرة إىل بغداد مرة أو أكثر، ولعله التقى ببعض علمائها

مث .  وقال شعراً أثبته لنا يف ديوانه، رمبا من باب االعتزاز ذا الشعر الباكر،العراق وهجا

مث ساح يف الصحراء مع البدو، . رحل إىل مشال الشام وهو يف الثامنة عشرة، ومر مبنبج

منخرطاً يف نشاطات قد يكون من بينها قطع الطريق، ولكن من بينها ممارسة التطرف 

. بان ورجال مسعوا أطرافاً من األفكار الدينية غري املألوفة يف املدن الكربىالفكري مع ش

. مصر صاحبوظفر به وجبماعة من صحبه أمري محص لؤلؤ، الذي كان يتبع اإلخشيد 

  . وحبسه لؤلؤ حنو سنتني

وراح ميدح األثرياء والقواد يف منبج .  من احلبس وقد عرف وجوب التحلي باحلذرخرج

 32مدح منهم . ذقية وطربيا وطرابلس وطرسوس وجرش ودمشق والرملةوأنطاكية والال
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مدح عرباً تنوخيني وطائيني يف مشال بالد الشام، مث صحب بدر بن عمار قائد . رجالً

فانصرف إىل . عجبهاجلند يف طربية زمناً وعاىن من دسائس حاشيته، وعانوا هم من قلقه و

  .  والكتاب والقضاةمشال بالد الشام من جديد مادحاً القادة

 اتصل املتنيب بأيب العشائر وايل أنطاكية التابع البن عمه سيف الدولة أمري 336 عام يف

مث انصرف إىل الرملة بفلسطني، مث عاد يف . ومدح املتنيب أبا العشائر. احلمدانيني يف حلب

بأنطاكية  إىل أنطاكية فقدمه أبو العشائر إىل سيف الدولة الذي حل 337السنة التالية 

  . سنتئذ

 من قريباً قال فيها سنوات، تسع حنوانقطع املتنيب إىل سيف الدولة :  سيف الدولةمع

 وجاء اسم –وقد أكرمه سيف الدولة وأقطعه قرية امسها سبعني . سبعني قصيدة وقطعة

القرية مع السبعني قصيدة يف سطر واحد مبحض الصدفة، وال أحس يف نفسي نشاطاً لكي 

 على كل الشعراء، وكانوا يف بالط له كثرياً وفضماالً األمري وأعطاه ،-ا أفصل بينهم

وحسده الشعراء والعلماء، وملوا من قلقه ومن اعتداده بنفسه، ومل . سيف الدولة كثراً

 فيتوتر شاعرنا ، املتنيبى والفينة يسمح هلم بالتطاول علالفينةسيف الدولة أيضاً، فكان بني 

وكان املتنيب شجاعاً، وقد وكل به سيف .  شعراً يف ذلك كلهويشكو ويتأمل، ويقول

. زمانئذالدولة من علمه ركوب اخليل واستخدام السالح كأحسن ما كان يكون ذلك 

وكان املتنيب حيترم سيف الدولة .  محالته على الروم وعلى األعراب املتنيب أمريه يفوصحب

  .             ضاً تذوقه لشعرهلكرمه وشجاعته وحلمه، ولثقافته، وكان حيب فيه أي

 سيف الدولة حيكم مشال سوريا، بينما حيكم أخوه مشال العراق، وكان بينهما صلة كان

ود يف الغالب، وكانا يتبعان اخلليفة العباسي يف بغداد، وحيكمان بامسه مع استقالل ذايت 

 كانت -عنينا هنا  وهي اليت ت–والدولة احلمدانية الغربية يف ظل سيف الدولة . كبري جداً

دولة حدودية تنفق قسطاً كبرياً من ماهلا يف مناوشة الروم البيزنطيني مشاالً، وال تدخر 

ولعل مصدر الدخل الرئيسي للجيش . جهداً يف محاية املدن والقرى من غارات البدو
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والبالط كان اإلتاوات الكبرية اليت يفرضها سيف الدولة بوساطة والته على القرى واملدن 

املزدهرة يف منطقة خصبة متتد من محص إىل حلب ومن شاطئ املتوسط إىل اجلزيرة 

  . الفراتية

 املتنيب يف كنف سيف الدولة راضياً باحلرب والضرب سعيداً ذا القلق اخلارجي عاش

  . كان اخلطر أفيون روحه، وكان لعبته. الذي خيفف من قلق داخلي كانت تعج به نفسه

رأى :  رأى املتنيب يف صباه وشبابه كيف تقوم الدول على أكتاف رجال عاديني مثلهلقد

، )وكان املتنيب يف الرابعة عشرة(مؤنس اخلادم يتوىل األمر يف بغداد، ويتسمى بأمري األمراء 

وعندما بلغ . ويف السنة نفسها رأى بين محدان يؤسسون دولتهم يف املوصل بشمال العراق

 عشرة مسع بتويل حممد بن طغج مصر وتأسيسه دولة فيها منفصلة إىل حد املتنيب السابعة

رأى دولة البويهيني تنشأ يف فارس مث ) هـ320(ويف السنة نفسها . كبري عن دار اخلالفة

ورأى ابن .  وتتحكم يف عاصمة اخلالفة العباسية بغداد بعد سنوات قالئل،متتد إىل العراق

وكان ابن العميد آنذاك ( زارة يف ناحية بفارس للبويهيني العميد األديب الكاتب يتوىل الو

وعندما بلغ املتنيب ). يف الثامنة والعشرين من العمر بينما املتنيب يف اخلامسة والعشرين

الثالثني، وكان ميدح الكرباء يف سوريا وفلسطني، رأى سيف الدولة علي بن أيب اهليجاء 

  . احلمداين يستويل على حلب

ليس أا مل تشهد من قبل . رع فيه التفكك إىل جسم الدولة العباسية عصراً أسكان

استقالل بعض األمراء يف املناطق البعيدة عن بغداد، ولكن االستقالل اآلن كان أكرب، 

فكان .  وعي أيب الطيب املتنيبلوازدمحت احلركات االنفصالية الناجحة يف فترة تشكُّ

  . رياً أو وزيراً أو والياً يكون أمأن إىل طموحه جهطبيعياً أن يت

 يف بعض كتب اإلدارة أن شهوة التحكم يف الناس، والتصرف بأرزاقهم وعزهلم قرأت

  . وترقيتهم، شرط مهم للمدير الناجح



28 
 

وقد .  أن املتنيب امتلك نصيبه ونصيب عشرة آخرين من هذه الشهوةيف أكاد أشك وال

لكنه مل ميتلك من الشروط . ات على نشوء اإلمار، يف سنوات تكوينه، حيةلةشهد أمث

فهو يقول إنه فاتك شديد البطش، . األخرى، للمدير الناجح أو لألمري الناجح، إال القليل

 إنهوهذا سبب يدعونا لتكذيبه، فالفاتك البطاش ال يقول عن نفسه ذلك؛ وهو يقول 

كانت تتدفق  وأما احلكمة ف، أذاقه أحداًأوحليم وحكيم، فأما احللم فال نظن صاحبنا ذاقه 

أو لعله كان يدرك الدرس بعد أن خيفق يف مسعى من . من فمه مع الشكوى كأثر جانيب

كانت له فلسفة . واحلكيم من يتعلم من أخطاء غريه، ال الذي يتوجع من سقطاته. مساعيه

فإذا قرنت إىل .  شئ غري احلكمة- أيضاً –يف احلياة واملوت معجونة عجناً بالتذمر، وهذا 

لنواقص والعاهات يف شخصيته ذكاًء حاداً، وعلماً غزيراً وفصاحة نادرة املثال، كل تلك ا

فالنتيجة شاعر عظيملْقةً،ونفساً قلقة خ  .  

وعمل يف الوقت نفسه وزيراً .  نقول إن املتنيب حارب الروم واألعراب مع سيف الدولةكنا

ميجد زعيمه، . كان كوزراء اإلعالم يف الدولة املتخلفة يف زمننا احلاضر. لإلعالم عنده

ويربر .  البشر من حماسن، ويبالغ ما شاء لهيف وما ال ميكن أن يكون ميكنويصفه بكل ما 

 أثر ذلك يف تكبري يعرفوكان سيف الدولة . يف جوالته، وحيضر جملسههزائمه، ويرافقه 

كان املتنيب موظف عالقات . صورته، وتعظيم أفعاله يف عيون منافسيه وأعدائه وحلفائه

وكانت شهرته قد توطدت، فلم يعد ينافسه أي شاعر يف املشرق وال يف . عامة ممتازاً

أمرائها البويهي معز الدولة وخليفتها املطيع هللا كان يوجه وخزاته إىل بغداد وأمري . املغرب

 ويذكَّر البغداديني الرافلني يف حيام اهلانئة بأن هناك قوماً – وملعز الدولة بن بويه أيضاً -

يف الثغور يصدون الروم، وأنه لوال سيف الدولة لربط الروم خيلهم بنخيل العراق وسدر 

  . مصر
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فهو ال . يف الدولة، لكنها مل تكن هادئة وال هانئة املتنيب حياة حافلة يف بالط سعاش

ولوال ما كان يناله من سيف الدولة من مال جزيل، وما كان أبو . حيتمل حياة االستقرار

  .  سنواتالتسعالطيب يكنه ألمريه من حب واحترام ملا دامت إقامته يف حلب 

. دون استئذان داخل نفس املتنيب، فرحل عن حلب صارتفاقم شعور احل:  كافورعند

تسلل إىل ضيعته سبعني، ومنها احندر جنوباً فوجد نفسه يف دمشق اليت تقع حتت حكم 

مث احندر جنوباً فوجد نفسه يف الرملة بفلسطني وهي أيضاً حتت . الدولة اإلخشيدية مبصر

حكم املصريني، فمدح واليها ابن طغج، وفيها تلقى دعوة لاللتحاق بعاصمة األخاشدة 

. وكان احلاكم يف مصر كافوراً.  هـ346هي القاهرة القدمية، فوصلها عام الفسطاط، و

كان . وهو نويب تدرج من العبودية إىل السلطة بعد موت اإلخشيد عن ولدين صغريين

 وصالبة، بالبشركافور حكيماً رزيناً عاقالً حليماً تقياً، أكسبته سنوات العبودية معرفة 

وأراد أن يكسبه، وأن يسلب منافسه سيف الدولة . يبوقد أدرك قيمة املتن. وكان داهية

  .  هذا الصوت الرنان املؤثر

وحتري الرجل يف هذا الشاعر األمحق .  املتنيب فوراً يطالب كافوراً مبنحه والية يديرهابدأ

 دون حتديد طبيعة هذا ،"خرياً"ولعله وعده .  الوالية مثلما يريد الصيب لعبةيدالذي ير

ولكن املتنيب جاء كافوراً .  ماالً، ورفع عنه احلجاب، وحاول استرضاءهأغدق عليه. اخلري

 مدحاً دحه أسود اللون حيكم بالداً واسعة، فم،مل يطق رؤية عبد سابق. ويف نفسه امشئزاز

 يفوبعد سنتني مل انتظار كافور فاستأذنه . فاتراً، وتأفف كثرياً وشكا الزمان شكوى مرة

فأذن له .  كان اختلف مع كافور فاعتصم بإقطاعيته الفيوم ميدح وزيره فاتكاً، الذيأن

وبعد موته بشهرين دبر املتنيب . ولكن فاتكاً مات بعد أقل من سنتني. كافور فمدح فاتكاً

 أن جهر بعدفقد عرف أن كافوراً لن يأذن له بالرحيل، خاصة . أن يرحل عن مصر هارباً

  .  أنه هجاهشاع أن بعد من كافور، وبتذمره
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 أربع سنني ونصف مكثها يف مصر رحل املتنيب، تاركاً فيها شعراً يف هجاء كافور عند بعد

وكان املتنيب صنع شيئاً مشااً يف طرابلس قبل سنني . أصدقاء له كي يذيعوه بعد فراره

  . وإن لثالث احلالني شأناً آخر، وسيأتيك خربه. ويف احلالتني جنا من عواقب هجائه. كثرية

مث قطع بادية الشام، متجنباً مدن فلسطني ودمشق اليت . رياً حثيثاً قاطعاً سيناء املتنيب سسار

كان قد محل . وبعد ثالثة أشهر وصل إىل الكوفة مسقط رأسه. كان حيكمها والة كافور

معه من مصر كل ثروته، وكانت طائلة، رغم شكواه من أن كافوراً كان يأكل زاده بدل 

وهو اآلن رجل يف الثامنة . لكوفة اليت غاب عنها ثالثني سنةأراد أن يستقر يف ا. أن يطعمه

  .    واألربعني وله شهرة عريضة وعنده مال وفري

وهجا ضبة بن يزيد بقصيدة الذعة بعد أن تعرض له .  املتنيب  يف الكوفة جاء كافورتسلى

 ومدح القائد دلري بن لشكروز الذي جاء على رأس جيش. وألصحابه يف طريقٍ وشتمهم

  . إىل الكوفة لصد غارة شنها البدو

 أبو الطيب يف هذه السنوات الثالث اليت قضاها يف مسقط رأسه الكوفة، زار بغداد وزار

ومل ميدح . مل ميدح اخلليفة العباسي ألنه مل يعد أحد ميدح اخلليفة. وأقام ا بضعة أشهر

 مل أن شاعرنا على.  للشعرأمري األمراء البويهي معز الدولة ألنه فيما يظهر مل يكن يكترث

.  رجل أديب شاعراملهليبوتلك مسألة أخرى، ف.  املعز حممداً املهليبوزير أيضاًميدح 

جتاهله املتنيب، فحنق الوزير وأغرى من يف حاشيته من األدباء بنقد املتنيب والغض من 

شعره والتقى يف بغداد بعشاق .  فلم يعبأ موه، فشتمعليه بغدادوغمز شعراء . شعره

  . وكان ممن قرأه عليه ابن جين اللغوي املعروف. الذين قرأوا عليه ديوانه وحققوه

وأرسل .  املتنيب إىل سيف الدولة بضع قصائد مدح، وقصيدة يف رثاء أخته الكربىوأرسل

ولكن . إليه سيف الدولة اهلدايا الثمينة، ووجه إليه دعوة مكتوبة خبطه للعودة إىل حلب

ولكن املتنيب ما .  احلاسدين ما زالوا يترصدونهأن بمتعلالً آثر عدم الذهاب  مث،املتنيب تردد
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 الذريعة ال السبب وراء حلاسدون اكان.  ملالً وقلقاًتركها كان فهو ،كان ليعود إىل حلب

  .  تركه حلب

ويف .  غادر املتنيب الكوفة وانطلق إىل األهواز فأَرجان داخل بالد فارس354 سنة ويف

ومدحه بثالث . أرجان أقام شهرين عند أيب الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة البويهي

 القفول إىل الكوفة، ولكن أمري شرياز عضد الدولة البويهي، ابن عم معز دوأرا. قصائد

وشرياز تبعد عن أرجان حنو ربع املسافة اليت قطعها . يف بغداد، استدعاهالدولة أمري األمراء 

  . فليذهب كي ميدح األمري عضد الدولة. املتنيب من الكوفة إىل أرجان

 طريفة وأرجوزة وقطعة أشهر قال فيها ست قصائد ثالثة بالط عضد الدولة يف املتنيب أقام

 دشت األرزن على مبنطقة صيد ةحل ريف عضد الدولة اشية حضمنسجل لنا فيها خروجه 

.  له املشاركة املتوقعة يف حياة البالطكانت ؛بعد كيلومترات إىل الشمال الغريب من شرياز

 354ويف شعبان من سنة . ويف شرياز قريء عليه ديوانه. ونال من عضد الدولة ماالً كثرياً

  . عضد الدولة باملغادرة على أمل عودة سريعة، ورحلاستأذن

عراق، غري بعيد عن بغداد، خرج عليه فاتك األسدي يف مجاعة من البدو، فقتله  الويف

  . وقتل ابنه وغلمانه وسلب ماله

وهذا رجل من معارف .  ما لدينا بشأن مقتله رساله كتبها أبو نصر حممد اجلُبليوأوثق

كاً األسدي، نزل به املتنيب يف الطريق فحذَّره أبو نصر من أن فات. املتنيب يف مدينة واسط

ونصحه أبو نصر باصطحاب . خال ضبة الذي كان املتنيب هجاه هجاء مقذعاً، يترصده

  .  اخلطرهيناًولكن املتنيب أىب مست. حرس

  

   والنقــاداملتنــيب
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 على رأس املتنيب أمناط من النقد كثرية وهو حي، ومرت على مججمته أمناط أكثر مرت

يقة تذوقية إال وضعت ديوان املتنيب على منضدة فلم تبق نزعة نقدية، وال طر. وهو ميت

  . التشريح

 الناقد املؤرخ، الذي يسجل مراحل حياة املتنيب، ويعقد الفصول الضافية حلياة ممدوحيه، مثة

. وللسياسة يف عصره، ويفتح األبواب لدرس تطوره الفكري وعالقاته بالرجال والنساء

فتح أبوابه رجييه بالشري بكتاب له كبري و. وهذا منط جاءنا من الغرب، من املستشرقني

، 1935 صدوره عام عيد من هذا الكتاب فصول برمجتوقد ت. ومهم جداً عن املتنيب

. وانتظر بضعة عقود حىت ترمجه إبراهيم الكيالين احلموي الدمشقي ترمجة كاملة ممتازة

سار على هذا و. بعده بسنة) مع املتنيب(اتكأ على بالشري طه حسني الذي أصدر كتابه 

حممود شاكر الذي نشر كتابه قبل طه وبعد بالشري، على أنه مل ) التارخيي(النهج النقدي 

يطلع على كتاب بالشري لعدم معرفته بالفرنسية، وإن كان أمل مبنهج املستشرقني الذين 

عرف منهم يف اجلامعة املصرية اثنني على األقل مها نلينو وجويدي، وعرف ثالثاً هو 

  . ث الذي قرأه باإلجنليزيةمرجوليو

ومن . وأول ما يفعله املشرح أنه يقتل األرنب قبل البدء يف تشرحيها.  الناقد املشرحومثة

وخيتلفون يف تشرحيهم، فبعضهم ينقد اللغة . النقاد املشرحني معظم شراح املتنيب

وبعضهم يلتفت إىل احملسنات اللفظية .  كالواحدي إىل املعىنينصرفكالعكربي، وبعضهم 

 يف نقده، ينظر إىل الكلمة والعبارة ال إىل القصيدة، وال إىل جهريوكلهم م. واملعنوية

وسترانا يف شرحنا هلذه املختارات نصنع صنعهم، فنحل البيت حالً، أي . روح الشاعر

. أي شيء آخر إىل القاريء املعاصرنقلبه إىل نثر، وبلغة معاصرة طلباً إليصال معناه دون 

 املشرح دارس لناحية معينة، وال لوم عليك إن أخرجته من مجلة النقاد ووضعته يف اقدوالن

  . زمرة الشارحني
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وهذا الناقد قد يكون حريصاً على ميزانه أكثر من حرصه على .  الناقد صاحب امليزانومثة

-2008(رب إسرائيل على غزة  يف حمليفهو مثل تلفزيون اليب يب سي العا. احلق

 مدنيون، وفقدت ستة جنود، هم فلسطيين جل1400ُّ قتلت إسرائيل فوق الـ إذ) 2009

أحنى بالالئمة على اجلالد : ولكن تلفزيون اليب يب سي خرج بعد انتهاء املذحبة متوازناً

 ترى الناقد صاحب امليزان يوازن بني شاعرين، فيزيد يف. وعلى الضحية بالقدر نفسه

ومييل مينة ويسرة، .  ويقلل من حسنات املتفوق حىت  تعتدل كفتا ميزانهرحسنات املقص

كل ذلك : وخيتبئ وراء ستار مث يبدي لك نصف وجهه، مث خيرج عليك خروجاً مسرحياً

فإن اخترت على هذا .  الدخولبطاقةسعر " حترز"لكي يزيد من الدراما وجيعل مسرحيته 

 يف قطعة جنب فقسمها قسمني وظل رانالذي احتكم إليه اهلالتشبيه أن تشبهه بالقرد 

وأشهر أمثلة ذلك كتاب اآلمدي . يقضم من هنا ومن هنا حىت أتى عليها، فلم تبتعد كثرياً

فقد أسرف فيما ذكرت لك حىت إنين محدت كسل . يف املوازنة بني البحتري وأيب متام

بو الطيب فقد نال هذه املعاملة من أما أ. الناشر الذي أخرج جزأين، ونام عن الثالث

 يتسلون يف جمالسهم، ويف مطالعام بعقد املباريات، والتصفيات، بني انواك. القدماء كثرياً

وعندما جاء اجلرجاين ليتوسط بني أيب الطيب وخصومه مل يزد على أن عقد . الشعراء

وأبرز أركان ". مياتحساب الك"واخلطورة يف مثل هذا النقد أنه مييل إىل . مباراة كبرية

. وقد نال املتنيب من هذه الكشوف عدداً كبرياً. هذا النوع من النقد كشوف السرقات

ويسرد . ترى صاحب كشف السرقات يذكر بيت املتنيب ويذكر ما يشبهه من بيت قدمي

مث يوازن . عليك األدلة على أن املتنيب أخذ املعىن، أو اللفظ، أو كليهما من البيت القدمي

،  - وهلذا شروط - حيكم مبساحمة السارق هما، مث حيكم إن كانت سرقة أم مل تكن، مثبين

؛ وخترج أنت من جلسة احملكمة هذه، وقد تبدد يف نفسك - وهلذا دركات -أو بلومه 

لكنين قد . ولست ضد اتباعه حىت يف زمننا املعاصر. لكنه منط من النقد. روح البيت

لنمط من النقد عند القدماء أنه يطوف يب على معاين وما أحبه يف هذا ا. ذكرت عيوبه
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لذا مل أكن شديد االستياء من احلامتي يف . الشعراء يف رحلة سريعة أحس هلا بإيقاع مطرب

كل القدماء أقاموا . رسالتيه ومن ابن وكيع، والبديعي وصاحب اليتيمة، وكثري من الشراح

طَعأبا الطيب على هذا الن.  

: ويف نقده فائدة. فهذا صاحب سفود يريد أن يشوي الشاعر ال غري.  الناقد القادحومثة

ومل يعرف الشعر .  دعايةهذه أحسن وسيلة. للشاعر وشهرته أساساً، وللقاريء ثانياً

وقد أعطاه القادحون، خبالف . العريب شاعراً لقي من القدح النقدي مثلما لقي املتنيب

لكثرة كالمهم على عيوبه، . فتوا النظر إىل حماسنه ببيام عيوبهلقد ل. الشهرة، هدية مثينة

وال تعدم، حىت عند أكرب القادحني، .  شعره العايل فيقدره حق قدرهيأخذ املرء يلتفت إىل

فتراهم يقرون يف . ومنهم الصاحب واحلامتي وابن وكيع، أقول ال تعدم عندهم التفاتة عدل

وترى هذا السطر يربز بروزاً قد . ن للرجل إحساناًسطر خمتبئ بني مئات سطور القدح بأ

  . تلك شهادة األعداء، تتوهج يف ظالم نقدهم.. ولكن. ال يكون مرضياً هلم

 يعود يرى له وهذا الناقد قد تأخذه احلال، فيصبح درويشاً للمتنيب، فال.  الناقد املادحومثة

ارون عبود هذا الصنيع وقد صنع م. وقد يرتلق فريى حماسن غري موجودة. شيئاً يعاب

عندما بدأ يغين على قيثارة عروبة املتنيب غناء يف غاية اجلمال، واحنرف فيه عن احلق كل 

 ال بد أن أقول إن الصفحات اليت - وقد ذكرت مارون عبود -على أنين . االحنراف

، من أعمق وأقوى ما كتب عن 1945، الصادر عام )الرؤوس(كتبها عن املتنيب يف 

نعم قد خاض مارون خوضاً دونكيشوتياً يف احملاماة عن الرجل، .  قدمي وحديثالرجل يف

رولكنه صومن سوء حظ املتنيب .  يف فصوله تلك عن فهم عميق للمتنيب وللشعر العريبد

أنه كبري جداً إىل درجة أن كثريين من النقاد احملبني له كانوا جيتنبون متجيده خوف أن 

كان كثريون يعربون عن . قاد، وأن يسلكهم يف زمرة املادحنيخيرجهم القارئ من زمرة الن

أليسوا نقاداً وأصحاب رأي؟ .. إعجام يف الفلتة بعد الفلتة، مث يفيئون إىل رصانة مصطنعة

  . فهم يهربون بسمعتهم من وصمة الناقد املصفق. وأجد هلم العذر، كل العذر
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ن على كثري من التصفيق  حيتويا2006، و2005 قرأت كتابني صدرا يف عامي وقد

وقد غثيت نفسي ما إىل . وكالمها وضع تزلفاً ملن ميلك املال، وكالمها ردئ. للمتنيب

وال أطيل . درجة أنين انصرفت عن دراسة املتنيب وشعره بضعة أسابيع بعد أن قرأما

عليك يف احلديث عن شعوري بتأنيب الضمري على الساعات اليت قضيتها فيهما، فقد 

أما : ألوم نفسي وأقول يل.  ذلك واجباً علي قبل أن أدفع مبختارايت هذه إىل املطبعةعددت

كان يكفيك أن تقرأ صفحتني من كل كتاب؟ قد حرمين ذانك الكتابان أن أتلمظ بالبيت 

  . أال لعنة اهللا على التفاهة. صرت أصطنع الوقار والتناول الرصني. البديع للمتنيب عالنية

 – وال سيما التبغ –واخلرمنجي هو املتذوق للمنتجات .  أمسيه اخلرمنجي الناقد الذيومثة

. واخلرمنجي جيمع من عيوب أمناط النقاد املختلفة الكثري. يتذوقها قبل طرحها يف السوق

لكنه مضطر حبكم املهنة إىل العودة سريعاً، بعد كل احنرافة، ليذوق ذوقاً، وليغمض عينيه 

ولكنك ستشعر جبهدي هذا . د صنعت كثرياً من ذلكوق. نصف إغماضة ويصدر رأياً

صنعت ذلك وأنا أختار األبيات اليت عرضتها عليك يف هذا الكتاب؛ فكنت . دون أن تراه

فما تراه من شعر . أتذوق البيت مث القصيدة، مث أختار األطايب، وأطرح ما ليس بطيب

 بيت طيب ألن معناه وقد يفلت مين. املتنيب يف هذا الكتاب هو نتيجة تذوقي لديوانه

. فال أنا قادر على فصله عنها وال على إيرادها كلها. مرتبط خبمسة أبيات من احلَشف

 لولوال هذا لكنت اقتطفت لك ثالثة أرباع ديوان املتنيب، فال يعود هذا كتاب خمتارات، ب

ة ليس من على أن ما تركته من األبيات احلسن. فضلة يغين عنها الغناَء كلَّه ديوانُ الرجل

  . الالمع العزيز، وال املعجز الذي ال يتعلق بغباره أحد

 ء يف تصنيف النقاد درجة أخرى، ولعلي أجعلها أخرية، فأذكر احملترف اهلاديوأمضي

فقد نشر العقاد واملازين فصوالً عن املتنيب يف . وقد نعمنا باثنني من هؤالء. وى عن اهلاملرته

 حصاد -املازين (رته، ودفعا عنه ماً كثرية كالبخل  وأجادا درس أسباب شه،العشرينات

فكتب عنه العقاد فصالً . غربية، وشبهاه بشخصيات عرفاها مما تثقفا به من ثقافة )اهلشيم
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طيباً يف البالغ، أعاد نشره مع فصول أخرى عنه يف كتابه مراجعات، يوازن بني فلسفته 

ولكن ما حال بني الرجلني وبني اهلوى يف . وينحو املازين أكثر حنو التذوق. وفلسفة نيتشة

فإذا قرأما ومها يتكلمان . تناول املتنيب هو أن هوامها كان مع شاعر آخر هو ابن الرومي

أما كالمهما عن املتنيب فكالم عن اجلار البعيد، . عن ابن الرومي فأنت بإزاء الناقد املادح

  . فيه رصانة

 عبد الوهاب ،رخاً وصاحب ذوق عالٍ يف الشعر الذي كان إىل ذلك مؤئ، اهلادواحملترف

  . مؤرخ أدبٍ حقاً) 1936(كان يف كتابه عن ذكرى أيب الطيب . عزام

 ليكتب كتاباً آخر عاد فقد.  ختاماً عودة حممود شاكر إىل املتنيب بعد أربعني سنةولنذكر

 فإن كنت ممن حيبون على أن شاكراً يقرأ ألسلوبه،. ه، وليته ما كتب)ليتين ما عرفته: املتنيب(

. وكذلك طه حسني، يقرأ ألسلوبه. الفصحى، فال يهمك إن قال شيئاً أو مل يقل

وألسلوبه فقط احتمل الناس سبعمئة صفحة من صفحاته عن املتنيب كان ميكن إجيازها يف 

  . مئة صفحة

  

   يف هذه امــوعةعملنــا
ناك رأس حية قد يدحرجك إىل  رقم تسعة وتسعني وقبل أن تصل إىل املربع األخري هعند

  . اقرأ املعوذتني وارم نردك. وأنت وحظك. املربع رقم واحد

أكتب األبيات وأشكلها، وأنفق .  يب سيشخصي، الاسوب احلعلى أنا يف عملي هكذا

 وأنا أصححها، مرة ومرة ومرة حىت ال يعود مثة من غلطة؛ مث أرسل نفقمن ضوء عيين ما أُ

. وتنقلب الدنيا، ويتزلزل النص. يه رمي الثمامة على برنامج املاكامللف إىل الطابع فريم

  .وأعود بقلب خملوع إىل التصحيح

 ما هي - رغم كل ما سيفاجئنا به الطابع – األبيات اليت تراها يف هذه اموعة تظل لكن

 ملا فات حتزنوال . وهي تعرب عن تذوقي وفهمي لشعر الرجل. اخترته لك من ديوان املتنيب
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ذه اموعة من أبيات، فديوان املتنيب موجود يف كل مكتبة، وعلى كل رصيف، فإن ه

  .  نسختكتنِشئت االستزادة فاقْ

وشايعت معظم الشراح يف ترتيب القصائد حبسب زمان .  ربع شعر الرجل تقريباًاخترت

  .  قصيدة بعد قصيدة،فأنت متضي من شعر الصبا إىل شعر الشباب فالكهولة. قوهلا

 الدولة، سيف عندالشاعر الشاب، فالسيفيات وهي ما قاله :  اموعة ثالثة أقساممتوقس

  .  فوحي األربعني وهو ما قاله بني سن الثانية واألربعني وسن اخلمسني اليت مات عنها

 أحرص على البيت اجلميل كل احلرص، وأحرص على ربطه باألبيات  يف اختياريكنت

اجلميلة األخرى يف القصيدة حىت لو كلفين ذلك اختيار أبيات أقل اء كي يبقى املعىن 

  .متسقاً، وكي يسلم للضمائر ما تعود إليه

فإن .  وقطعت البيت يف املكان الصحيح؛ كل بيت شطرين كما جيب أن يكونوقطعت

وقد . لغلطة الشائعة يف قسمة بيت املتقارب شطرين فاعلم أنين أعرفها مثلككنت تعرف ا

). -(يقعد بني الكرسيني حرف مشدد فعندئذ أضع يف الفراغ بني الشطرين شرطة 

فإن سهوت بني الفينة والفينة . هكذا بال نقطتني على الياء) شئ(والتزمت أن أكتب كلمة 

) عنديِ(ويف الكلمات املنتهية بياء من قبيل .  الياء قضيت زمناً أكتبها بنقطتني حتتألنينف

وكلتا . املفتوحة الياء) عندي(كنت أضع الكسرة حتت الياء نفسها، حىت تفرق بينها وبني 

 فوزن الشعر قد يقتضي ؛ الشعر ليستا مبرتلةالكلمتني صحيحة يف كل موضع، ولكنهما يف

. ة حبسب ما يقتضيه وزن البيتقد شكلت لك كل ياء أخري. الفتحة، أو يقتضي الكسرة

) منهم(بسكون على امليم إن اقتضى الوزن السكون، وبضمة على امليم ) منهم(وشكلت 

والشعراء قد وسعوا على أنفسهم كيما يزنوا فأشبعوا هذه امليم . إن اقتضى الوزن الضمة

 الذي ألا ليست احلرف الوحيد. ومل أكتب منهمو هذه بواو، )منهمو(أحيانا لتنطق 

فقد جيب على القارئ : مثل هذا اإلشباع يرد يف أحرف أخرى.  يف الشعراًيصادف إشباع

) أنا(وقد جيب عليه أن يشبع ألف ). فيهي( فكأا ،بإشباع اهلاء) فيه(الشعر أن ينطق 
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هذه مسألة يف ضبط اخلط والكتابة أتركها .  وأن خيطفها خطفاً يف أحوال، أحواليف اللينة

  . ن يسعى يف حلهاملن يريد أ

 أنين بذلت ما يف وسعي، وما يف وسع صندوق األحرف املتاح، كي أرشدك إىل على

  . القراءة السليمة

 إن قرأت اجلهريةفال تقف يف قراءتك .  لك الفواصلضعت تقرأ املعىن بعينيك ووكي

وإن .  صوتك حبسب الفواصلون لَ، لكن؛ كل فاصلة، فما هكذا يقرأ الشعرعندجهراً 

  . كنت تقرأ قراءة صامتة فلعل الفواصل أن تعينك يف فهم املعىن

 من الفواصل على أطراف األشطر، فالفراغ بني الشطرين فاصل كاف، إال أنين أقللت

  .  شعرت أا تقرب معىن أو تدرأ لبساًكلما هناكوضعتها 

 شروح ديوان من بستة استعنت  أخربتك يف موضع سابق من هذه الصفحات فإنينكما

 لعبارةقد رأيت الشارحني ميدون أيديهم إىل شرح أيب العالء املعري، ويأخذون ا. املتنيب

 ألنين كتبت ،لكن. اًوإن مل أكن فعلت فعلهم فليس تعفف.  وال تثريب عليهم؛تلو العبارة

سي عن تعبري  يف عباريت الركاكة ركوباً، ومل أربأ بنفبتوقد رك. شرحي لقارئ معاصر

  . عامي أو صحايف، كل ذلك يف سبيل إيصال املعىن

فأي شئ أرك من ). جيب أن تلوم الزمن: ( أنا شارحاًولوأق)  الليايلملُ: ( املتنيبيقول

  . لكنه السعي إىل فضح املعىن! قويل

ع فأنت منذ البدء يف موق.  أجنبيةلغة قراءة غرم يكبدكوالتعرض لنص قدمي .  صعبواملتنيب

 أفدح، فالغرمفإذا كان هذا النص القدمي شعر أيب الطيب املتنيب . املتعلم املتحفز حلل األلغاز

. كثرياً شرحه يف أبو العالء املعري وأراحنا.  وصعب يف معانيه، صعب يف لغتهاملتنيب ألن

  .  املتنيب، ولد بعد موته بتسع سننيصرفهو من هو يف اللغة، وهو من ع

وهي يف . م املتنيب اليت تأيت يف األشطر حشوات يستريح ا يف النظم كثرياً من حكرأيت

  .تعقبتها، وحرصت عليها. جلها حشو اللوزينج
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أليس معظم املدح هكذا؟ فكنت أجتنب ما هو بارد .  يأيت مدحه بارداً سخيفاًقد

 يف واملتنيب كان. وسخيف، إال أن يكون فيه فن كثري، فأحتمله وأمحلك برده يف سبيل فنه

أرأيت أسخف من أمري يلح على الشاعر، ويقول له .  ينظم حتت إحلاح األمريةأحيان كثري

منذ زمن مل متدحين، فمىت تكون قصيدتك املقبلة؟ هكذا كان يفعل : أسبوعاً بعد أسبوع

ذلك أن مدح املتنيب كان مبثابة تثبيت لصورة الزعيم يف أذهان . سيف الدولة، وغريه

ادح واملمدوح والسامعون مجيعاً يعلمون أن األمري وامل. أنصاره ومنافسيه على حد سواء

)  السعيدةاحلياة(وهل تؤمن أنت أن صابون .  الدعايةيولكن، ه. ليس أسداً وليس حبراً

 الصابونة املذكورة وتلتقطها من على لكنك ترى الدعاية مث تهوي بيدك حقاً؟ سعدكي

 ربيعوأنا أكتب يف (ة وقد رأيت يف السنوات العشر املنصرم. على رف السوبرماركت

ثالثة من الزعماء العرب بدأوا عهدهم بالطلب إىل مساعديهم أالَّ تنشر صورهم ) 2009

 وعادوا إىل ،ورأيتهم مجيعاً ختلوا عن هذا الطلب. يف امليادين والصحف بشكل مبتذل

سرية أسالفهم، حيثون املداحني من مرتزقة الصحافة على إغداق األوصاف عليهم، ونشر 

  . رهم يف كل مكانصو

  .  قيمة الدعايةعرفوا

 بفن خملوطلكن مدح أيب الطيب .  هذا الفهم لشعر املدح كنت أسعى إىل التقليل منهمن

 كثري صادر عن حب، كدحوبعض هذا امل. كثري، وحبديث صادق عن نفسه وعن مهومه

  .    الدولةلسيف مدحهمن 

ولكنك جتده يف داخل . تب املدارسكما يقولون يف ك" متعددة األغراض" املتنيب قصيدة

 موصولَالغرض الواحد يأيت باملعاين املتنافرة املتباعدة، فإذا أنعمت النظر وجدت البيت 

 إما بتيار جيري عميقاً حتت السطح، وإما بضمائر تشبك البيت ببيت قبله بالبيتاملعىن 

  . مباشرة أو قبله بعدة أبيات
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 مع بنية القصيدة علىك تعبنا كثرياً يف احلفاظ  اخترنا واجتزأنا من هنا وهناوعندما

وقد ترانا يف أحوال كثرية نأخذ من القصيدة بيتني أو ثالثة .  من أبيااالكثرياستبعادنا 

ومن قال لك إن . وال يندر أن منر بالقصيدة مر الكرام فال نأخذ منها شيئاً. ومل الباقي

وما ". وللمتنيب درة وحصاة: "ندما قالشعر املتنيب درر كله؟ لعل شوقي كان على حق ع

  . أكثر ما يف شعر أيب الطيب من احلصى

فهذا الكتاب عن أمحد بن احلسني املتنيب هو الثاين يف سلسلة ..  ذكر أمحد شوقيوعلى

وهو كتاب خمتارات كهذا )  األلف سنةشاعر(واألول كان . أعكف عليها منذ حني

ته بذلك ألنه جاء على رأس ألف سنة مل تشهد لقب. الكتاب، وشاعر األلف سنة هو شوقي

  . شاعراً يف أمهيته

ودون الغاية أن يأذن صاحب .  أن أنشر خمتارايت لعشرة أو عشرين من الشعراءوغاييت

الدهر ورب الكون اجلليل، وأن يعطي فسحة يف العمر، وأن يهبنا قدراً من القبول لدى 

 ظننت أنين أنتظر قرشك كي أخضر به مائديت فأما إن. القراء يقوم بتكلفة الطبع والتوزيع

  . فهذا ألنك ال تعرف حال التأليف والنشر يف الوطن العريب

 – فقط إذ بيين وبينك ستر هذه الورقة ؛ ولست يف حيايت الشفهية حبالف- واهللا وقد

ناولين ناشر قبل سبع سنني مكافأيت عن كتاب عدة صفحاته ثالمثئة ومثان وعشرون 

غربت مشس ذلك النهار إال وكنت تصدقت ا، وال أظن أنه حصل يل ا صفحة فما 

  . لضآلتها.. كبري ثواب

وقد كلمتك مبا هو من ثوب هذا .  بسطت لك القول يف عملي يف هذه اموعةقد

ولئن كنت توعدتك يف كتايب السابق عن أمحد شوقي أال . الكتاب ومبا هو من غري ثوبه

يما سيأيت من كتب هذه السلسلة، فإنين أخلفت يف هذا أمعن يف الشرح والتشكيل ف

وأنا أمسيه . الكتاب، ورأيت املتنيب حمتاجاً إىل الشرح املستفيض والتشكيل شبه الكامل
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التشكيل الذكي، ألنين أضع الضمة والفتحة والسكون يف املواضع اليت حتتاج إليها دون أن 

  . أن يسهلهاأثقل الكلمات بتشكيل كامل قد يعوق القراءة بدل

 الشعرفكتايب املقبل جمموعة من .  أن أتوعد من جديد باطِّراح الشرح والتشكيلوحان

 فإنين. سأحنث أخرى: وأقول لك مهساً.  وهو سهل وعذب، قيل يف القرن العشرينالذي

  .  وجدت كلمة ناتئة عز علي أن أتركها دون شرحكلما

فإن طلبت قصيدة تعرف قافيتها . اض ذيلت الكتاب بفهرس للقوايف، وفهرس لألغروقد

القلق (أو عن ) الشيب(وجدا، وإن أردت أن تعرف ما اخترته للمتنيب من أبيات عن 

وجعلت لكل قصيدة رقماً، واعتمدت أرقام القصائد ال أرقام . هوجدت) والترحال

  لكلووضعت. الصفحات حىت ال يتغري الترقيم بانتقال النص من برنامج حاسويب إىل آخر

  .  قصيدة امساً من عندي، فلم يكن شعراؤنا القدماء يسمون قصائدهم

 أنه أعانين بوقته وحببه الكبري للمتنيب، وبفهمه الشنقيطي فال الدين ولد للسيد أمحد أشكر

 ومل.  ومن تفسريي،فقرأ املسودة وصحح أغالطي، وقوم ما اعوج من لغيت. العميق لشعره

 تصحيح لغلط صريح أو وهم ومعظمهأكد أترك من مالحظاته شيئاً إال أخذت به، 

 وهم خطأ أو من عندي بقي فما.  وبعضه حتسني لتعبريي، وهذا أخذت به أيضاً؛ركبته

وزره وحدي فعلي   .  
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   الشاب الشاعر
   من شعر املتنيب من البدايات حىت بلغ الرابعة والثالثني، وقاله يف العراق والشام  املختار
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  باي .. هاي )1(

  
  2/2) عدد أبياا/املختار من القصيدة (: شعر نظمه املتنيب قوله وهو صيبأول

  

   ذاك اجتماعا اُهللا بعدوقَضى   من وددته، فافْترقْنا بِأَيبِ
   مث بعد ذلك قضى اهللا أن جنتمع ؛من أحببته، مث افترقنا) أفدي بأيب (بأيب

    تسـليمه علي  وداعا كانَ   حوالً، فلما التقَينافافْترقْنا
   لفراق جديد متهيداًو ،، وعندما التقينا كان تسليمه علي وداعاً)عاماً( افترقنا حوالً قد

  

   عشقاًاملختفي )2(

  
  3/3) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (: املتنيب وهو صيبقال

  

    اهلجر بني اجلَفْنِ والوسنِوفَرق   اهلَوى، أَسفَاً يوم النوى، بدينِ أَبلَى
  وم النحرمين أي ،)النوم( اهلجر بني جفين وبني الوسن قوفر) الفراق(احلب بدين حلزين يف يوم النوى ) أك (أبلى

وحثْلِ اخليالِ، إذا ريف م ددرت     تبِنِ أَطَارملْ ي بالثَّو عنه الريح   
  جسمي للعيان ) يظهر مل (نبِداخل جسم صار هزيالً كأنه اخلَيال، ولو طيرت الريح ثويب عن جسمي مل ي) تضطرب( تتردد روحي

   ملْ ترينِ اكـ إِياطَبيتِـ مخلوال   بِجِسميِ نحوالً أَنين رجلٌ كَفَى
املعىن ساذج كما ترى، ولكننا سودنا البيت لشهرته، .  لوال أنك تستدل على وجودي بصويت، أنك مل تعد تستطيع أن ترايندرجة إىلجسمي ) هزال( حنول وصل

  ولكي ترى كيف أن املبالغة الشديدة بدأت يف شعر املتنيب وهو بعد صيب 

   

  ته ناقاملنتعل )3(
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  6/42 : املتنيب يف صباه ميدح حممد بن عبيد اهللا العلوي املشطبقال

  

   ترشدها فـ اُهللا، كيأضلَّها     عاذلَ العاشقني دع فئَةً يا
   فالذي أضلها هو اهللا، فكيف لك أن ترشدها ،العاشقني دع هذه الفئة) الئم( عاذل يا

مٍٍ ليسميف ه املَالم يكحها     يبها أقرـدعأب  كنع ،كمن   
   أبعدها عنك روحاً،أقرا منك جسماً) عزائم(اللوم يف مهم ) يؤثر( يحيك ال

  )أقرا منك مسعاً، أبعدها عنك طاعةً: ( ابن جين عن املتنيب أن قال يف شرح الشطر الثايننقل

بٍبِئْسطَر نم تهِدوقاً     الليايلِ سها شقُـدري  بِيتي نإىل م   
  الليايل هذهشوقاً إىل احملبوب الذي يبيت راقداً ) احلزن(من الطرب ) سهرا( الليايل اليت سهدا بئست

   والظَّـالم   ينجِدها شؤونها،     والدموع تنجِدينِ أَحييتها
   يسترهانه ختفيف حزين، والظالم يساعد الدموع يف الرتول أليف) جماريها(والدموع تساعدين شؤوا ) سهرا( الليايل أحييت

   يوم  الرهان أُجهِدها بالسوط     ناقَيتِ تقْبلُ الرديف، وال ال
  وهذه الناقة ما هي إال نعله، فهو فقري ال ميلك مركوباً . بالسوط يوم السباق) أرهقها(، وال أنا أجهدها )الراكب اإلضايف( ال تقبل الرديف ناقيت

   والشـسوع مقْودها زِمامها،     كُورها، ومشفَرها شراكُها
 اليت بني اإلصبعني يف اتاجللد( الناقة، والشسوع مشفر هو )مقدمة النعل( النعل زمامو، )ةأو خرج الناق/ رحل(هو كورها ) الشريط اجللدي هلا( نعلي شراك

  هي مقود الناقة    ) النعل

   ناقة له، بل ميشي على قدميه وناقته هي نعلهال واخلالصة أنه رجل فقري و، كل جزء من نعله بشئ من لوازم الناقةيشبه

  

  الفريد )4(

  
  1/5:  املتنيب يف صباهقال

  

   مثْلي دــ وال أَح، أَحد فَوقيِفما     عنك تشبيهيِ بِما وكَأَنهأَمطْ
  ، فما أحد فوقي، بل ال أحد مثلي" فالنكأنه"، أو كلمة " أشبهه بفالنما"عنك تشبيهي بغريي مستخدماً كلمة ) بعدأَ (أمطْ
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   القاتلالفراق )5(

  
  3/25:  املتنيب ميدح سعيد بن عبد اهللا بن احلسني الكاليب املنبجيقال

  

   وما عـدالفيِ جار على ضعوالبين    وأَيسر ما قَاسيت ما قَتالأَحيا،
  على ضعفي ومل يكن عادالً ) جىن(جار ) الفراق(ما قاسيته هو مما يقتل، والبني ) أهون( بينما أيسر ، أعيشأنا

دجالوداًوى أَبوى النقْوى كَما تقْوي   ربالصالوحا نيِ كَمملُ يفِ جِسحني   
  يف جسمي مثلما يهزل جسمي نفسه) يضعف(، وصربي ينحل )الفراق(يقوى، مثلما تقوى النوى ) الشوق (والوجد

   سبالاــأرواحن  إىل  اياـ املنهلا   مفارقَةُ األحبابِ ما وجدتلَوال
  طريقاً إلينا ) املوت( وال عرفت املنايا ، مفارقة األحباب ما قاسينالوال

  

   كرامة لنيب يف وطنهال )6(

  
  17/36 : املتنيب يف صباهقال

  

   بني اليهود  حِــاملسي  كمقامِ     مقاميِ بِأرضِ نخلَةَ إالَّ ما
   له ظاملنيواإال كإقامة املسيح بني اليهود الذين كان) مكان بالكوفة( خنلة  أرض يفميت إقاليست

   على املتنيب لقبه هذا البيت جرنأ" معجز أمحد" يف شرحه املعري نقل

   قَميصيِ مسرودةٌ من حديد ـن  -   صهوةُ احلصان، ولكـمفرشيِ
   فهي ليست قميصاً بل هي درع،من حديد) منسوجة (مسرودة صياحلصان، ولكن قمي) ظهر(هو صهوة ) مكان نومي (مفرشي

    نسجــها يدا داود أَحكَمت      دالصاةٌ فَاضةٌ أَضَْألمةٌ
   وقيل إنه أول من صنع الدروع؛، نسجتها بإحكام يدا داود النيب)المعة(دالص ) ملساء(، أضاة )واسعة(فاضة ) درع( ْألمة إا

أيننم تفَضليِ إذا قَنِع  هشٍرِـ    ـالديبِع  جعلِــ م كيدنالت   
  تها عاجلَين النكد فيها من بداي متيزي إذا قنعت من الزمن بعيشةأين

   قُعودي   عنه لَّـ وق، قياميِقِ  ز وطالَ يف طَلَبِ الر،ريِد صقضا
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    راحيت صدري، وطال سعيي يف طلب الرزق، وقلَّتضاق

   سعود يف  يتِـ وهم، نحوسٍيف      ونجميِ، أقطَع البالدأبداً
  كبرية ألا )حمظوظة( سعود يف) طموحي(منحوس، ومهيت ) حظي( أتنقل يف البالد، ولكن جنمي باستمرار

شزيزاًعع ، كرمي وأنت تم أو   نِ بنيفْالقَنا  طعقِـ وخنودالب   
  ) رايات احلرب(، البنود )الرماح (القنا

فَرؤوسلْغيل بماحِ أَذْهـ الر    فَى ـظوأش رِ  احلَقُوددلِّ صغل    
  صدرك ) حقد( أصابتك رؤوس الرماح وقتلتك فهذا أكثر إذهاباً لغيظك، وأكثر شفاء لغل فإذا

وهي رواية فيها جتوز يف النحو ال . وما أوردناه هو الرواية األشهر. على أن ديوان املتنيب قريء عليه أكثر من مرة. ، وهذه رواية ابن جين)أذهب بالغيظ( رواية يف

  ولكن املتنيب سيد التجاوزات النحوية واللغوية   . تعاين منه رواية ابن جين

   مـت مـت غـري  فَقيدوإذا     كَما قد حيِيت غري حميد ال
   خري من حياتك حىت اآلن وأنت غري حممود من الناس، وكذلك فلو مت على حالتك احلاضرة فلن يفتقدك أحد  هذا

  اخلُلود  انــ جِنيف  كانَ ولو   - ودعِ الذُّلَّ، العز يف لَظًىفاطْلُبِ
   صديقي أمحد الدين فال وسم هذا البيت بوسم السجدة يف املخطوطة ملا رآه فيه من إعجاز .  واترك الذل ولو يف اجلنةم، العز ولو يف جهنأطلب

   عن قطعِ  بخنـقِ املولودـجِز    العاجِز اجلبانُ، وقد يعـ يقْتلُ
  ..املولود قد يكون مصريه أن يقتل) خرقة (خنق اجلبان الذي ال يستطيع قطع بالعاجز

   يف مـاِء لَبــة الصنـديد ض   -املخش وقد خو  الفَىت ويوقَّى
   عن مسرح القتال ليس ضامناً البقاء    البعد: يقول، )ينجو(قد يوقَّى ) الشجاع(الصنديد ) عنق(لَبة ) دم( برحمه يف ماء خاض، الذي )اجلرئ( املخش والفىت

   ال بِجدودي رتـ فَخ وبِنفِْسي   بلْ شرفُوا يب ، بِقَومي شرفْتال
   .. بنفسي ال جبدوديفخرت قد و؛بل هم شرفوا يب) أصبحت شريفاً( بسبب قومي شرفت ليس

اوبِهِمالض طَقن نكُلِّ م رفَخ     ذُ دوثُـوغ ، اجلانِيوعو الطَّريِد   
  ) املطلوب جبناية(الطريد ) جندة(اجلاين املستجري م، وغوث ) ملجأ(، وهم عوذ )العرب( ذلك فإن قومي هم فخر كل من نطق الضاد ومع

   من مزيدهــ جيد فوق نفِسملْ   أَكُن معجباًَ فَعجب عجيبٍ إنْ
   ألنه بلغ املنتهى ،مل جيد جماالً لزيادة فضله) يزمم(هو تيه رجل عجيب ) فتخاراال( أكن معجباً بنفسي فهذا العجب إن

   العدى، وغَيظُ  احلَسود وسمام     ترب الندى، ورب القَوايفِأنا
   حلاسدا، وغيظ )األعداء (دىالع) سم(القوايف، ومسام ) صاحب(، ورب )قرين الكرم( ترب الندى أنا

   ثَمود   كَصالحٍ يفغريب ،هـ    ـ تداركَها الل، يف أُمٍةأنا
   غريب كالنيب صاحل يف قومه مثود الذين ظلموه– أصلحها اهللا – يف أمة أنا
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   عاشقاًالعاذل )7(

  
  15/25 : املتنيب يف صباه ميدح أبا املنتصر شجاع بن حممد بن أوس األزديقال

  

   ـرق تترقْـرةٌ وعبـد، يزيوجوًى     على أَرقٍ، ومثْلي يأْرق،رقأَ
  تترقرق) دمعة( وعربة ،يزيد) لوعة (جوى وحاليت ؛)يسهر( سهر على سهر، ومن كان مثلي عاشقاً فهو يأرق حاليت

دهكونَ، كما أُرىجأَنْ ت ةبابالص :  نيعهسةٌ، موقلـد فُـبخي  ـق   
  وقلب خيفق) ساهرة( عني مسهدةٌ -ا أُرى أنا  مثلم-)  يف الدنياتوجد(أن تكون ) منتهى العشق( الصبابة جهد

  ــق شيؤاد وليِ فُـت انثَنيـإال     الح برق، أو ترنم طائرما
    مشتاققلب يلو) رجعت إىل نفسي (يت الح يل برق وال ترمن طائر إال انثنما

   يأيت بعد برق ومطر الذي ارحتل مع قومه الرتياد العشب حبوبمب الربق يف ذهن العاشق البدوي يرتبط

تبريِجطَفننارِ اهلوى ما ت نم    نارلُّ عمكى، وتضــا الغرِقحي   
  احلب هذاعن إحراق ما حترقه نار ) تعجز (وتكل دونه،) شجر حطبه صلب( نار الغضى ئ من نار احلب ما تنطفجربت

ذَلْتشقِوعأهلَ الع  هى ذُقْتحت   تجِبفَع ميوت كيف  نمقشعال ي   
     به أن يعيش لألبدريحالعشاق حىت ذقت العشق، فصرت أعجب كيف ميوت من ال يعشق، فمن ال يعشق ال يعان شيئاً فَ) ملت( قد عذلت كنت

مهتذَربِيِ،وعذَن فْترين : وعأَن   مهتريي،عــ فَلَقتنـ مما لَقُواه   
   عريم فلقيت من العشق مثلما لقوادلق:  عذرت العشاق، وعرفت ذنيبعندئذ

   ينعقـا فيهــنِ البيـراب غُأَبداً    نحن أهلُ منازِلٍ !  أَبِيناأَبنِيِ
   ينعق إيذاناً بفراق األحبة )الفراق(يف منازلنا دائماً غراب البني !  أهلييا

  يتفرقُوا مـفل  اــي الدُّنجمعتهم   وما من معشرٍ،الدُّنيا على نبكيِ
   وما اجتمع فيها معشر إال فرقهم املوت؟ البكاء على الدنيافعالم

نةُ اُألأيةُ اجلبابِرروا    ىلَ األكاسزكَنقُوا، الكُنوزوال ب يِنق؟ فَما ب  
   فما بقيت الكنوز وال هم بقوا،كرتوا الكنوز) الذين(اجلبارون األىل ) حكام الفرس( األكاسرة أين

نمهشيالفَضاُء بِج ضاق نى   كلِّ مى ثَحتـوفَح ـواهلَح ـدقيض   
  ضيق ) قرب(د فحواه حل) استقر( كان يضيق الفضاء جبيشه املنشور على األفق، مث ثوى اسرة من هؤالء األكالواحد

سرواخلَمعوا، كَأَنْ مل يودالكأنَّ   إذا ن ـالملَه ـمـاللٌ حطْلَقم   
   إذا ناديتهم ال جييبون، أيظنون الكالم حراماً عليهم؟ بل هو حالل، ولكنهم موتى، اآلنسر األكاسرة خهؤالء
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فَاملوت سفائن فوسوالن ،آت     ـزعواملستــ مبا لديه  ـقاَألمح  
  مبا عنده من أموال أمحق، فاملطلوب روحه   ) املعتز(يأيت املوت لالستيالء عليها، واملستعز ) درر( قادم، والنفوس نفائس املوت

   أَنزقوالشبيبـةُ  ـر، أوقَوالشيب     يأْملُ، واحلياةُ شهيةٌواملرُء
  ) طيش(شيب وقار، والشباب نزق  على أمل، ويشتهي احلياة، والماً اإلنسان دائلكن

يتِولقدمعلى الشبابِ ول ةٌ،   بكيتدوسممجهـاِء ولو ـي  قنور   
  .. سوداء، ويف وجهي طراوة، وسبب بكائي) شعري( على الشباب ومليت بكيت

  أشرق  ـي لَكدت بِماِء جفْنحتى     علَيه قَبلَ يومِ فراقهحذَراً
  بدموعي لغزارا ) أغص( أشرق كدت الشباب قبل فراقه، وعلى حذَراً بكيت

  

   وداعموقف )8(

  
  4/30 )نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (: املتنيب يف صباه ميدح علي بن أمحد الطائيقال

  

   أُشيعنِــ الظَّاعنيأي  أَدرِ فلم   نفْسٍ ودعت يوم ودعواحشاشةُ
روحي فارقتين عندما فارقوين، : يقول). أرافق مودعاً(أشيع ) الراحلين(أي الظاعنين ) مل أعرف(ودعتين يوم ودعوين ورحلوا، فلم أدرِ ) بقيتها( نفسي حشاشة

   أم أودعهم  ،فتحريت هل أودع روحي

  أَدمع  ـم من اآلماقِ، والستسيِلُ     بِتسليمٍ، فَجدنا بِأَنفُسٍ أَشاروا
دموع، لكنها يف احلقيقة ) االسم(، والسم )العيون(وهذه األرواح تسيل من اآلماق ) بذلنا أرواحنا حزناً(، فجدنا بأنفسنا )بتحية الوداع( احلبيبة بتسليم أشارت

  روحي     

ايشاهلوىح نم يرٍ ذَكمعلى ج   نايعيوعتراحلُسنِ ت نضٍ مويف ر   
  يف روض من اجلمال هو وجه احلبيبة) تسرحان(من اهلوى، وأما عيناي فترتعان ) متقد(يتقلَّى على مجر ذكي ) قليب (حشاي

  دعـ افْترقْنا أَوشكَت تتصغَداةَ   صمُّ اجلبالِ الذي بِنالَتم حولو
   افترقنا ألوشكت تتصدع)تايليف اليوم ال (غداةاحلزن الذي حل بنا ) الصلبة( مت حتميل اجلبال الصم ولو

  

   عزرائيلنائب )9(
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  5/9 : املتنيب يف صباه على لسان بعض التنوخيني وقد سأله ذلكوقال

  

   ادخرت لصروف الزمانـذي     - تعلَم أنيِ الفَىت الـ قُضاعةُ
  الزمان) ملصائب(لصروف ) خبأته( قضاعة تعلم أنين الفىت الذي ادخرته قبيلة

   ابن الضرابِ، أنا ابن الطِّعانأنا     ابن السخاِءأنا ابن الِّلقاِء، أنا
  )الطعن بالرماح(، وابن الطعان )املبارزة بالسيوف(وابن السخاء، وابن الضراب ) لقاء األعداء( ابن اللقاء أنا

ابِقسيادبنايا العفيِ مهِ     سيـإليم  مهـرِه  يف اـكأَنان  
   رهان افرس واملوتالبشر إىل أجسامهم، فسيفي يسابق املوت ليخطف أرواحهم وكأنه ) ميتات( يسابق منايا سيفي

   أَراينِال وٍةـ يف هبتـ كُنإذا     حدُّه غامضات القُلوبِيرى
  ولست أرى نفسي ) غبار املعركة(فيصل إىل قلوب األعداء، يف حني أنين أنا يف هبوة ) القلوب املختبئة( حد سيفي غامضات القلوب يرى

لُهعكَماً يفِ النُّفُوسِسأَجسولو     حل هعن ين كَفَااينِــ ناب  
   وكفاين القتال يقرر مصائر النفوس، مع أنين لو استعملت لساين لناب عنهحكماً سيفي سأجعل

  

   املوتحياض  )10(

  
  8/31:  املتنيب يف صباهقال

  

يبليسأَر نلُّلُ بِاآلمالِ معي ـاللِ باإلقْالقناعةُ  وال       التميش نم   
    قنوعاًستال أريد أن أعيش على أحالم اليقظة، ول: يقول. )خصايل(من شيمي ) الفقر(، وال القناعة باإلقالل )شأين( من أريب باآلمال) صبرالت( التعلل ليس

   طُرقَها هممي ــا تسد عليهحىت       أظن بنات الدهرِ تتركُينِوال
  )  وتصميميبعزائمي( الطريق ممي عليها سد أأن بعد ستتركين إال) املصائب( أظن أن بنات الدهر ال

   وال تلُمِواعـذُرينِ  ـالِ، احلبِرِقَّة    ِ الَّليايلِ اليت أَخنت على جِديتِ ملُ
   ينر، وجيب أن تعذ)بالفقر(برقة احلال ) أرهقتين(اليت أخنت علي ) الزمن( أن تلوم الليايل جيب أن تلومين بدل

بحصيسرِبِهضثْلَ ميِ منلُ مصجليِ     الننويبمِ ـريِ خمالص ةمص عن   
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شجاع (عن صمة الصمم ) يتكشف(، فأنا حاد وماضٍ كالسيف، وسينجلي خربي )هدح(شخصاً مثل مضربه ) إذ يصحبين( نصل السيف مين سيصحب

  ) الشجعان

   الت مقْتحمِ ىتــ أَقْحم حفاآلنَ     الت مصطَبرٍحىت تصبرت لقد
  ، واآلن سأقتحم اقتحاماً ما بعده اقتحام)يعد جمال للصربمل ( صربت حىت الت مصطرب لقد

كَنراخليلِ سامهةً َألت جوهو       سواحلرب نم ممِاقٍـ أقْوعلى قَد   
   الساق فوق القدم   تقوممثلمالشدة بأسي إذ احلرب حامية وقائمة ) مذهولة( ألتركن وجوه اخليل سامهة واهللا

  مِ والنعلشاِء خوف الردى لحياض    يا نفس، واترِكيِلردى حياض ارِديِ
  ) اإلبل(والنعم ) لألغنام(يا نفسي، واتركي أحواض اخلوف من املوت للشاء ) املوت(أحواض الردى ) كوين واردةً (ردي

  فأما أن جيعل للخوف من املوت حوضاً فهذا هو املتنيب.  للموت حوضاً وهذا معقولجعل

   والكرمِدـ ابن أم اتـ دعيفَال    أَذَرك على األرماحِ سائلَةً مل إنْ
  ابن أم اد والكرم) لقبت(يا نفسي تسيلني على الرماح فال دعيت ) أتركك( إن مل أذرك واهللا

  

  اجتراء  )11(

  
  3/3 : املتنيبقال

  

يِ أيقلٍّ أَرتحم     ظيأيقيمٍـ ع؟ أَت  
  أخاف: قيأتأصعد، : أرتقي

   وما مل يخلُقِـه،    ما قد خلَق اللـوكلُّ
والواحدي يف شرحه جال هذا الدفاع .  الرباءةة شهاديه) بعد(، وكلمة )بعدما مل خيلق اهللا ( خيرجه أبو العالء املعري من الكفر جعل يف تفسري البيت عبارة لكي

   وأكده

قَرتحيتِممٍة     يف هرعيكَشفْرِقيف م   
  )رأسي(كشعرة يف مفرقي ) طموحي(جبانب مهيت ) صغري(حمتقر " بعد" ما خلق اهللا وما مل خيلق كل

 وننبه ،جتاه اخلالق" قلة أدب"ولوال ما فسره لنا املعري لقلنا إن يف هذه األبيات الثالثة .  فخر ذايت حمض، ال بقبيلة وال بعلم وال خبلق: جديد من الفخر بالذاتلون

 بنقادنا القدماء، وفيهم ياًوتأس. بنفس القدر الذي تعنيه يف استعمالنا اليوم" املرذول"، ومل تكن تعين "مستصغر"معناها األساسي " حمتقر" كلمة القاريء إىل أن

فإن أردت . الشعر العريب من قبلهذا شعر فاخر فيه قوة وعنفوان وفيه ذاتية مل يعرفها : الفقيه والعابد، الذين كانوا يقيسون جودة الشعر مبعزل عن رسالته، نقول

    من مفاتيح اجلوابأن تعرف ملاذا فنت املتنيب الناس ألف سنة فهذا مفتاح
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   من حديدفيلق  )12(

  
  3/35 ):ومل ينشده إياها( املتنيب ميدح جعفر بن كَيغلَغ وقال 

  

   باكرهـي سقاها من الوسمفال     خلَت منك حمص، ال خلَت أبداً،إذا
  ) أول املطر( كانت محص خالية من وجودك، وأدعو أال ختلو أبداً، فعندئذ ال سقاها ما يرتل مبكراً من الومسي إذا

   وجهِك، بني اخلَلْقِ، باهرهونور       وشعاع الشمسِ متقددخلْتها
متوهجة، ولكن نور وجهك، من بني وجوه كل الناس، يغلب شعاع الشمسوالشمس أنت هادخلت   

   دارت دوائرهـا الزمان ملصرف      فَيلَقٍٍ من حديد لو قَذَفْت بِهيف
عسكر( محص يف فيلق دخلت (ًذا العسكر صرف ؛يراه الرائي فريى حديدا ولو قذفت )ا نفذت أحكامهمل(الزمان ملا دارت دوائر الزمان ) غدر (  

  

   بالعشقمشغول  )13(

  
  4/29 : ميدح شجاع بن حممد الطائي املنبجيوقال

  

زِيزلُعجالن قاحلَد اؤهد ناً مياٌء   إسمع بِه ـُونَ اـات    من قَبلُملُحبـ
مرضه( الذي داؤه كذل) قليل دواء( إساً عزيز ( قاحلَد)ون  ) يعيي األطباء(، وهذا املرض عياء )الواسعة(النجل ) العيونوقد مات به من قبل احملب  

ننظَريِ فَمإيلَّ، فَم ظُرنشاَء فَلْي    يرـذظَن نإىل م لُـنهأنَّ اهلوى س   
  ى سهل ملن ظن أن اهلو) إنذار( شاء فلينظر إيلَّ فمنظري نذير فمن

    العقْلُ ـلَ رحــه نزلَت يف قَلْبِإذا     هي إالَّ لَحظَةٌ بعد لَحظَة وما
   نزلت النظرة يف قلب احملب رحل عقلهابعد حلظة، فإذ) نظرة( هي إال حلظة إن

   يلِ، عن كلِّ شغلٍٍ، بِها شغلُفأصبح   حبها مجرى دميِ يف مفاصليِجرى
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   من دميقالدة  )14(

  
  8/40 : املتنيب ميدح شجاع بن حممد الطائي املنبجيقال

  

   تتقَلَّدالذي  يِـ أنَّ دمدرِـ تملْ    اليت سفَكَت دميِ بِجفُونِهاإنَّ
  إمنا هي دمي) ولعلها من عقيق أمحر، أو من ذهب أمحر(أن القالدة اليت تتقلدها ) مل تعلم(جبفوا، مل تدر ) يقصد قتلتين عشقاً( اليت سفكت دمي إن

إن اليت سفكت دمي : " معىن البيتن إيقولون) اليازجي واملعري والعكربي والواحدي والربقوقي وابن جين( اآلن حهمو الذين أنظر يف شرالستة نوشارحال

 احلسي، أي امعناه" تتقلد "ـ إال أن أبا الطيب أراد برىأوال .  عن لفظ البيترمقص املعىن هذاو.  جين مل يشرحه أساساًوابن"  أي باءت به،،تقلدت هذا الدم

.  واملطايا واجلالبيب احللىمحر/ اجلآذر يف زي األعاريبنِم :احلمرة بت البدوياي املرة الوحيدة اليت يصف فيها املتنيب حل هذهوليست.  قالدةتلبس يف جيدها

      " الذي"ومفتاح اختاليف مع الشراح كلمة 

،قالترارِيفاص أَتر ؟: وقدبِه نم   ،تدهنوت  تبهاــفأج :دهناملُت  
  )أي أنت( ذلك هو املتنهد الذي صنع به: فأجبتها. تنهدت مث) من صنع به ذلك؟(من به :  احملبوبة وقد رأت اصفرار وجهيقالت

،تضهافَمياضغَ احلياُء ببينِ،   وقد صلَو دجسالع نيغَ الُلجبكَما ص   
  بالذهب تطلى إذ) الفضة(اللجني ) الذهب( األصفر، مثلما يصبغ العسجد  أنا وقد صبغ اخلجل بياضها بلوينفمضت

   بقوهلم إن شئت عفاقتنِ. اً الشراح إن احملبوبة اصطبغت باللون األصفر خوفيقول

   حربٍ توقَدـار النفوسِ ونسلْب     بدوِيةٌ، من دونِهاعدوِيةٌ
  واتقاد نار احلرب) القتل(سلب النفوس ) قبل الوصول إليها(بدوية، ومن دوا ) من بين عدي( عدوية حمبوبته

ناكُنرِكاب كإلي ِسرت حيثُ شئت   حدةٌ،  وافَاألرض توأندحاألو   
   يف كرمكلك وأنت واحد ال مثيل ،، فاألرض واحدة مهما بعدت املسافة)نياقنا(كن حيث شئت فستصل إليك ركابنا :  املمدوحاملنبجي خياطب

    يمينك، واجلَماجِم تشهديشكو     احلسام، وال تذلْه فَإنه وصنِ
  فإنه يشكو ميينك لكثرة ما ضربت به، ومجاجم أعدائك تشهد بذلك ) ال متتهنه(احلسام، وال تذله ) احفظ (صن

بِسيدرجم وهو ،هلَيع جِيعالن     نممغ ،همـدـا وكأندمغم وه   
  اخل غمد من الدماء املتيبسة عليه، فصار كأنه حمفوظ د)قرابه(على السيف وهو جمرد من غمده ) الدم( النجيع يبس

   بحر مزبِداملُهجـات من  لَجرى     لو قَذَف الذي أَسقَيتهريانُ،
  )يعلوه الزبد(حبر مزبد ) دماء القلوب (املهجات عليه من ا إياه جلرى ممه بالدم الذي أسقيتفذَمن الدم، ولو قَ) مرتوٍ( ريان سيفك

  

   الزمنقاتل  )15(
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  2/6:  املتنيب وقد عذله معاذ بن إمساعيل الالذقي على ما كان شاهده من ورهقال

  

   احلمامِاةـ مالقَ  منويجزع     تأخذُ النكَبات منهأمثْليِ
  ؟)املوت(من مالقاة احلمام ) يرتبك(؟ وهل جيزع )من عزمه(هل تأخذ النكبات منه ..  مثليشخص

   شعر مفْرِقه حسامي لَخضب    يلَّ شخصاً برز الزمانُ إولو
  )رأسه(سيفي شعر مفرقه ) صبغ بالدم(خلضب ) يف صورة إنسان(الزمان إيل شخصاً ) ظهر( برز ولو

  

   الغيومبكاء  )16(

  
  7/33: ، ومل يظهرها املتنيب إال بعد سنوات كثرية321 وقيل إن القصيدة قيلت سنة ، املتنيبقال

    

كَرعِ اآلرامِذاترى ومبالص     تلَبماميجح اميِ قَبلَ وقتمح   
  قبل وقته) مويت(جلبت محامي ) الغزالن البيض(اآلرام ) مراعي(الصىب ومراتع ) ذكريات (ذكَر

نميفد لَيع اهلُموم تكَاثَرهـا،     تصاتركـاثُرِ  عامِ اللُّكَتـو  
  كتكاثر الالئمني، الذين يلومونين لإلسراف يف التوجع على أيام األحبة  ) ساحاا( على يف عرصاا وممها فتكاثرت اهلأتيت أزور) خرائب( دمن تلك

   بنِ حزامِعــروة بِعيني  تبكيِ     كُلَّ سحابة وقَفَت بِهاوكَأَنَّ
  )العاشق الشاعر القدمي( الديار اخلربة تبكي بعيين عروة بن حزام تلك فوق متطر كل سحابة وقفت وكأن

   كَالميـابِ بِالعتـت وأَفَنفيها،     أفْنيت رِيق كَعابِهاولَطالَما
   نبقباليت، وأخرستين أولئك الفتيات بكثرة عتا) فتياا(يف هذه الديار ريق كعاا ) استرتفت( ما أفنيت وكثرياً

ةًقدانجاقِ مرأُ بِالفزهت تكُن     رجلَوتذَي ــيش ةـرامِ وعـر  
 ويتصرف باستخفاف راقإنه كان يهزأ بالف: يقول. وجتر ذيل التهور والشراسة) االستخفاف( زأ بالفراق وأثره على سبيل اانة – خياطب نفسه – يا هذا كنت

  وور وشراسة   

علىليس اببما القكابِ، وإنالر   ـنهحراحلياةُ ت المِ  ــلَتبِس  
    برحيلهن بل هذه حيايت ترحل عين،)اإلبل(فوق الركاب ) اهلوادج( وما تراه ليس القباب ، يرحل األحبةواآلن

ىليتلَ احلَصعوى جالن لَقالذي خ   هِنفَـافخليِ  لفَاصظَمـامي وع  
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  جعل بدل احلصى الذي تدوسه اإلبل مفاصلي وعظامي لكي أموت وأختلص من هذا العذاب) فراقال( خالق النوى ليت

  

   لشئ إال ألين غريبال  )17(

  
  3/4 :له املتنيب وكتب ا إىل الوايل وقد طال اعتقاقال

  

  بـ إالَّ َألنيِ غَريِ، لشٍئال     أَيُّها اَألمري اَألرِيببِيديِ
  ، ال لشيء إال ألنين غريب)الذكي( األريب ألمرياأيها ) أي خذ بيدي (بيدي

  كان فًىت صغرياً . لن ترى املتنيب رقيقاً هذه الرقة أبدا:  بيت نادرهذا

   قَلْبٍ يف دمعِ عنيٍ يذُوبدم       ُألم هلا إذا ذَكَرتينِأو
   دماً  قلب خيتلط بدمع عينها إذ تبكيدم - تتذكرين عندما - اليت هلا ،مي ألكرامةً أو

   يديك أَتوب  على فَإِنيِ  ت،     أَكُن قَبلَ أنْ رأَيتك أَخطَأْإنْ
  كنت أخطأت قبل أن أراك فأعطين فرصة ألتوب على يديكإن

  

   األسداضطرار  )18(

  
 إليه رجل يعرف بأيب دلف بن كنداج هدية وهو معتقل حبمص، فقبلها على الرغم من أن مهديها كان أهدى

  4/4 : اعتقله، فكتب املتنيب إليه من السجنلذيانتقص منه عند الوايل ا

  

   دلَفـا والقَيد يا أبوالسجـنِ     بِطُولِ الثَّواِء والتلَف أَهوِنْ
  والسجن والقيد يا أبا دلف) اإلاك(والتلف ) وثاملك( أهونَ طول الثواء ما

غري كبِر يارٍ قَبِلْتتيبِ اخ،    واجلوع ضيِ اُألسودري  فيباجل  
  )اجلثث (اجليف أكل فاجلوع جيعل األسود ترضى ،يب) إحسانك (ك بر أن أكون خمرياً قبلتدون

كُنفَقَد ،شئت فكَي جنها السـ   أيطَّنونفت تولْمل ـسرِفتعم   
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  للموت نفسي معترفاً باحلقيقة املرة ) هيأت( أيها السجن كيف شئت فإنين وطنت كن

   الصدفــاكن يكُنِ الدر سمل     كانَ سكْناي فيك منقَصةًلو
   الصدفداخل مسجوناًم يقي) اللؤلؤ(ملا كان الدر ) عيباً(فيك منقصة ) إقاميت( السجن لو كان سكناي أيها

  

   انقطاع الرجاءعند  )19(

  
  8/30) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (: املتنيب من السجن يستعطف الوايل الذي حبسهكتب

  

أماليِقِّ رِك!و منأْ شنه     هالُّبات لجنِــيوع تقالع بيد  
  .. وعتق العبيد) هدايا الفضة(هبات اللجني ) عادته(، ويا من شأنه )عبودييت( مالك رقي يا

كتوعدعن جادِء     انقطاعِ الر،لِ الوريدبيِ كَحنم واملوت   
   من الناس، وعندما صار املوت قريباً مين قرب الوريد ئي رجانقطاعاعند ) ناديتك (دعوتك

كتوالُء دعراينِ البملا ب     نهأَووــ رِجلَي قْلُ احلَديدث   
  رجلي ثقل حديد القيود ) أرهق( وأوهن ياً،ملا براين البالء بر) ناديتك (دعوتك

عالِوقدما يفِ النهيشكان م     مفَقَدهيشم اـ صاروديف القُي   
   يف القيود  كان مشي رجلي يف النعال، وصارتا متشيانوقد

توكُنفحاسِ يف مالن نفها    لٍ مفحــلٍ أنا يف مودقُر نم   
  )نزالء السجن من األشقياء وارمني(، وانا اآلن يف جملس من القرود )جمالسهم( أعاشر الناس يف حمافلهم وكنت

   قَدر الشهودــادة الشهوقَدر     لَك تقْبلُ زور الكَالمِفَما
   كاذبونمغرضون، وقيمة الشهادة حبسب قيمة الشهود، والشهود )الكالم الباطل( لك تقبل زور الكالم فما

   اليهودــلِ  بِعجـأَنَّ تعبوال     تسمعن من الكَاشحنيفَال
   )  غيبة موسى النيبيف ليهود عبده االذيأي بالباطل الذي يشبه عجل الذهب (بعجل اليهود ) ال تم(، وال تعبأ )مضمري العداوة( تسمع كالم الكاشحني فال

وى وكُنعد فَارِقَاً بني )تدأَر(   ىـوعود) لْتأْوٍٍ  ) فَعبِشعيدب  
  ) مبسافة بعيدة( بعيد بشأوٍ حقاً، ذلك الشئ "فعلت" فعل شئ، ودعوى تقول إنين "أردت"ين بني دعوى تقول إن) مفرقاً( فارقاً وكن

   ولكنين مل أفعل شيئاً  ، عين قولقل ذلك الشئ، فأنا برئ ن)فعلت( شيئاً وزعمهم أنين )قلت(عليك أن تفرق بني زعمهم أنين : يقول
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   شرااشارب  )20(

  
  1/2 : له بعضهم مخراً فقال املتنيبقدم

  

   الذي من مثْله شرِب الكَرمشرِبنا    ما شرِبت اخلَمر صرفَاً مهنأًإذا
   املتنيب يشرب املاء فقط.)بستان العنب( الذي شرب مثلة الكرم  املاء، فنحن نشرب من)منشرح(وأنت مهنأ ) خالصةً غري ممزوجة( اخلمر صرفاً  أنت شربتإذا

  

   الدموعر  )21(

  
  2/30 : املتنيب ميدح حممد بن زريق الطرسوسيقال

  

   مزادكُم وتروِيِ العيساتكْفيِ    دامعي كنت ظاعنةً فإنَّ مإنْ
  إن دمعه غزير لرحيل احملبوبة: يقول). اجلمال(، وتروي العيس )قربتكُم(تكفي مزادكم ) دموعي(، فإن مدامعي )راحلة( كنت ظاعنة إن

   احلياُء تميسااـويمنعه  تيهاً،     يمنعها التكَلُّم دلُّها،بيضاُء
  ) تتبختر(، ومينعها احلياء من أن متيس )فخراً(من التكلم تيهاً ) دالهلا( بيضاء مينعها دهلا احملبوبة

   ير شراح املتنيب تناقضاً بني التيه واحلياء، وال حنن نرى ومل

  

   األصلية للمجدالنسخة  )22(

  
  3/16 : املتنيب ميدح عبد اهللا بن حيىي البحتريقال

  

تييواأححدفامت رعراِء الشعللش   مجيعدحم نم يكَابالذي  ـوهف   
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    على مجيع األمراء الذين مدحوهم لعوا خيصاروا اهتدوا بسببك إىل الصفات الكرمية وإذ ،الشعر للشعراء يا عبد اهللا بن حيىي أحييت أنت

   معانِيكَامن  ـاينِ دقيقِ املععلى   الناس منك اد، واقتدرواوعلَّموا
   بذكر صفاتك، وصاروا قادرين على صياغة املعاين الدقيقة ألم رأوها ممثلة فيك اد الناس الشعراُءوعلَّم

فَكُنلَه الشبِيه نيا م ،ئْتا شكَم   دانِيكَاوكيفي لْقفما خ ،شئت   
  )يقرب منك(يدانيك ) أحد( كما شئت، يا من ال يشبهه أحد، وكن كيف شئت، فليس هناك خلق فكن

  

  حلمام ينوح مع اشجر  )23(

  
  3/34 : املتنيب ميدح مساوِر بن حممد الرُّوميقال

  

تبلَع ترولُ، وغَادمالش هتيشاً   بِممناَألصنص نـامِ ملوال الروح   
   لوال أن فيه روحاًكالصنم ذلك نشوان ساكناً، فهو بعد) تركته(، وغادرته )اخلمر( احملبوب الشمول شية مبلعبت

   اللُّعبةب تصفها ومحايت يصفون املرأة اجلميلة بأا كالصنم، وكانوا

  روح  اــؤادي  وفُوجناته،    الحظْته فَتضرجت!  بالُهما
   باالمحرار قليبواألحق حببه، مع أن اروح )خدوده(وجناته ) امحرت(فتضرجت ) رمقته(الحظته !  بال احملبوبما

جِديِيدجولو كَو ،رى احلَمامبالن   رجاحلَمامِ ش عم اكاَألر  نوحي  
جِيداً وعشقاً (دجاحلماممع للنواح) شجر صحراوي(شجر األراك ) لتصدى(احلمام، ولو كان وجده مثل وجدي النربى ) يتأمل و   

  

   يف التماديالتمادي  )24(

  
  12/43 : املتنيب ميدح علي بن إبراهيم التنوخيقال

  

   يف التمادي هذا التماديِوكَم     كَم ذا التخلُّف والتواينِ إىل
  ) يقصد الكسل(  عن طلب اد، وكم يطول يب التمادي يف التماديوأتواىن مىت أختلف حىت
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  ـاد الشعرِ يف سوقِ الكَسبِبيعِ    النفْسِ عن طَلَبِ املَعايل وشغلُ
   مىت أشغل نفسي عن املعايل ببيع الشعر يف سوق كاسدة ال ينفق الشعر فيهاوإىل

   تعاد بِمســر يمـوم يوال     ماضي الشبابِ بِمستردوما

   اَأليادي منـريِ ما لألمعلى     أَنْ أعيش وال أُكَايفِ أَأَرضى
  النِعم: األيادي

   على السبعِ الشدادوأَجلَسينِ       جِئْته أَعلَى محلِّيِفَلَما
  )  احملكمة(السماوات السبع الشداد  وأجلسين فوق ، األمري حمليرفع

  ـاد الوِسقَبلَ مالَه  وأَلْقَـى      قبلَ تسليميِ علَيهتهلَّلَ
   يل وسادة أجلس عليها ألقى مباله وعطاياه السالم، وقبل أن يلقي بشوشاً يب قبل أن ألقيكان

كلُومبٍنرِ ذَنيغل يليا ع     كَألن تيرقد ز  بادعلى الع  
  الناس ألن عظمتك أبرزت دناءم ) حقرت( وليس لك ذنب، فقط أنت زريت نلومك

   طُبِعت سيوفُك من رقَادوقد     اهلَام يف اهلَيجا عيونٌ كَأَنَّ
   العيون دخلفهي ت) النوم(من الرقاد ) مسبوكة(عيون، وسيوفك مطبوعة ) احلرب(يف اهليجاء ) الرؤوس( اهلام كأن

   الفُؤاديف إال  ـرنَ يخطُفَما     صغت اَألسنةَ من همومٍ وقد
    أي تطعن األعداء يف قلوم، أسنة رماحك من اهلموم فلهذا نراها ختطر يف الفؤاد صنعتوقد

  ـاد أَعأفْئــدةٌ  تقَلِّبهـن       تغررك أَلِْسنةٌ موالٍفال
  ألن القلوب اليت حترك هذه األلسنة قلوب أعداء ) أنصار (الٍو م تغتر بألسنةفال

كُنواكبرِثيِ لال ي ،كى     كاملوتبادص وهو ىوروي ،هنم   
  )عطشان (صادياً ذلك مع عليهم، ويرتوي من البشر ويظل مقبل يبكون وهو الذين كاملوت ال حيزن على كن

   على فَسادالبِنـاُء كانَ  إذا    نيٍ اجلُرح ينفر بعد حفَإِنَّ
   يف قلوم احلقد القدمي الذي مل يندملن حيملو على حالوة يف ألسنتهم،،بعد حني إذا كان مضمداً على فساد، وكذلك املراؤون فهم) ينفتح( ينفر فاجلرح

         

   األرضداحي  )25(

  
  3/39 : التنوخيسحقإ املتنيب ميدح احلسني بن قال
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   سميـلُها فَيقْتاَألفْعــى  وتنكُزينِ     حتفيِ كأني حتفُهيحاذرينِ
  األفعى فيقتلها مسي) تلسعين(مين كأنين أنا حتف له، وتنكزين ) مويت( حتفي حيذر

   لَحمييقْطَعها  ـات السريجِيوبِيض     الردينِيات يقْصفُها دميِطوالُ
   يقطعها حلمي)البيض السيوف (السرجييات بيض تنقصف يف دمي إذ تصيبين، و)لطويلةالرماح ا (الردينيات طوال

     بنى اإلسكَندر السد من عزميكَأَنيِ   دحوت اَألرض من خبريتِ بِهاكَأَنيِ
  ) تصميمي(من عزمي ) بني يأجوج ومأجوج(إلسكندر بىن السد بتضاريسها، وكأن ا) معرفيت(األرض من شدة خربيت ) بسطت (دحوت الذي أنا كأين

وأما الشطر الثاين فمن ". كأين دحوت األرض"، واملتنيب يقول "دحاها ذلك بعدواألرض : "فالقرآن يقول.  يف املتنيب، ورمبا يف عصره أيضاً، اجتراء على الدينكان

   بشر  نصف وفسر املفسرون أن غرضه كان صد أقوامٍ، سداً من احلديد والنحاسبىن) اإلسكندر(فاخر الشعر، وجاء يف القرآن أن ذا القرنني 

    

   وعبيدسادة  )26(

  
  7/44:  املتنيب ميدح علي بن إبراهيم التنوخيقال

  

قأَحمماهل كعمبِد افثُ     عدأَحمدداً بِها القهع ئش   
أحق م( عافا عهداً القدم نفسه )الطموحات (اهلمم هوبدمعك ) موقع متهد فاهلمم زالت منذ زمن بعيد وصار أحدث شئ ،  

وهذه . طريقة غريبة يف التعبري. الطموحات الكبرية اليت جتعل الناس يترفعون عن سفاسف األمور زالت، حىت إن  أقرب شيئ هلا زمناً هو القدم نفسه: يقول

  البكاء على أطالل احملبوبة يف بداية هذه القصيدة كما يفعل الشعراء، ولنبك اهلمم   الطموحات هي أجدر األطالل بالدموع، فلنترك 

   عجم ملوكُها  عرب تفْلح     الناس بامللوك، وما وإنما
   مبلوكهم، وال يفلح العرب إذا كان ملوكهم عجمالناس

وحتادثنا حديث .  ومعه عدد من مساعديه ضمن وفد– وهو أمريكي –ريكية بالقاهرة التقيت وزمالء يل برئيس اجلامعة األم.  متأكداً من صحة هذالست

غمز الرجل بعينه خببث ! يبدو أنكم تدفعون كثرياً.  أرى المعاً يف البلد إال وهو أستاذ عندكمدال أكا: لكنين مل أملك نفسي أن أسأله. جمامالت ومؤسسات

 ، باركت هلمابريوت يف وأختها القاهرةكلما رأيت األحباث اليت تصدر عن اجلامعة األمريكية يف .  كلينا صادقوأظن أنَّ. بل لنا عني تلتقط املواهب: وأجاب

  وزادت نقميت على جامعاتنا العربية اليت متوهلا احلكومات  

   مم ذوال  هـم، عهود لَوال     أَدب عندهم وال حسبال
  ، وال كلمة هلم حيافظون عليها)جمد موروث(سب  امللوك ال أدب عندهم وال حأولئك

   غَنماـ كَأَنهٍدـ بِعبترعى      أرضٍ وطئْتها أُممبِكُلِّ
  )ماعز( غنم كأاف ،عبد) يسوسها(أمم يرعاها ) دستها( كل أرض وطئتها يف

نشختسيهسلْمي حني ى بِظُفْوكانَ     اخلَزربـ يرِهالقَلَم   
  كان يربى بظفره ) عود القصب( إىل درجة أن القلم خشناً نفسه هو لكنه يف أيام العبودية كان ، لطيب عيشهاآلن خشناً) احلرير( احلاكم العبد جيد اخلز هذا
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   لَهمةٌــ أَنيِ عقوبرـأُنك     وإنْ لُمت حاسدي، فَماإينِ،
  ن جمرد وجودي هو عقوبة هلم  أنين ألوم من حيسدونين فإنين ال أنكر أرغم

وكيفلَمع ؤرام دسحال ي     لَهعلى كُلِّ  ه ــامة  مقَد  
  )رأس( قدمه فوق كل هامة تارتفع فصار) مهم( شخص علم دحس ال يوكيف

  

   أنطاكية على ناقتنيحنو  )27(

  
  9/39 : املتنيب ميدح املغيث بن علي بن بشر العجليقال

  

هام تكَنس ةبأَعرابِي تاً     الفُؤاديبابطُن لَه ددمالقَلْبِ، ملْ ت نم   
  )  حبل اخليمة( الفؤاد بأعرابية جعلت من قليب بيتاً هلا، بيتاً مل متد هذه احلسناء له طنباً هام

  ضربا تشبيِهِه  يف الريقِ  مظْلومةُ     القَد يف تشبيهِه غُصناً مظْلومةُ
  )العسل( قدها إذا شبهناه بالغصن، ونظلم ريقها إذا شبهناه بالضرب نظلم

  طُلبا إذا  ــاً ذَلك مطْلوبوعز   تها تطْمع يف ما تحت حلَّبيضاُء
  )  صعب املنال(، وهذا اجلسم عزيز -يف جسمها  يطمعون جتعل الناس بدالهلا –) ثوا(يف ما حتت حلتها ) جتعلهم يطمعون( الناس تطمع  األعرابية بيضاءهذه

   يف حلَباالركْبــانُ بِاخلَبرِ  إيلَّ     أَقَمت بأنطاكيةَ اختلَفَتملَّا
  يف حلب حيملون اخلرب ) املسافرون(إيلَّ الركبان ) توافدت(يف أنطاكية أيها املمدوح اختلفت ) مكثت( أنت أقمت عندما

تالفَِسر كوحن  دثُّ   أَلْويِ على أَحأَحيلَتاحالفَقْ:  ربا  ـرواَألد  
ال ألوي ك حنوفسرت )ال ألْتفت ( على أحد، أحثُّ راحليت)وهاتان الناقتان ما مها إال فقري وأديب، فهما الدافع الذي يدفعين حنوك:)ناقيت   

   واملَشريفَّ أَبا،ي أَخاً  والسمهرِ   عمرت جعلْت احلَرب والدةًوإِنْ
  أيب ) السيف(أخي، واملشريف ) الرمح(فسوف أجعل احلرب أمي، وسأجعل السمهري ) عشت( عمرت وإن

  أَربا  ــه قَتليف كأنَّ له  حىت  ماً أَشعثَ يلْقَى املوت مبتِسبِكُلِّ
  )هدفاً(يلقى املوت مبتسماً حىت كأن له يف قتل نفسه أرباً ) مغرب( للحرب مرافقاً كل شخص أشعث سأذهب

قُحفُهقْذلِ يهيلُ اخلَيص كادي     نباعطَر أو زالعاً بحرم جِهرس   
  وطربه بالعز يكاد صهيل خيل املعركة يقذفه عن سرجه لكثرة مرحه ) عريب صميم( قح  يف القتالورفيقي

لُ يبِفاملوتمأج ربيلِ، والص ذَرأَع   روالبأو ،عغَلَباس  نميا لنوالد    
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   يب، والرب واسع لكي أفر من الذل، والنجاح يف الدنيا ملن حيقق الغلبة أليق عذر كاف يل إذا مل أحقق طموحايت، والصرب املوت

  

   صغارناس  )28(

  
  11/43: العجلي املتنيب ميدح املغيث بن علي بن بشر قال

   

فؤاداماملُد لِّيهسما ت       رمثْلُ  وعما مهت ـباللِّئام   
  لئام الناس) تعطي(، وعمري قصري ضئيل كضآلة ما ب )اخلمر( فؤاد ال تسليه املدام فؤادي

رهودارغص ناس هثَثٌوإنْ      ناسج هلُم كانت  امخض   
   صغار النفوس، وإن كانت هلم جثث ضخمةه الدهر ناسوهذا

  الرغام  معدنُ الذَّهبِ ولَكن،     أنا منهم بالعيشِ فيِهِموما
  )التراب(الذهب الرغام ) خام(، فمعدن )بينهم( أنا جزء من هؤالء الناس لكوين أعيش فيهم وما

  وجودي بني الناس اللئام كوجود الذهب الثمني يف خام من التراب  : يقول

،انِبأَرلوكم مهأن ـةٌ      غريحفَتمهيونع ،ــمنِي ـام  
  ، فهم مغفلون وإن ظهر غري ذلك، ولكنهم مع ذلك ملوك   - وقالوا األرانب تنام مفتوحة األعني– كاألرانب هم

ليِلُكخال م ،تلِّيِ أَنخ قُلْت وإنْ   ن  ـلُ كَثُرمجالتوالكالم   
   والكالممن جانبه) التملق(هو نفسك، وليس من تظنه صاحبك، مهما كثر التجمل ) صاحبك (خليلك

قْلٍولورِ عيفَاظُ بِغاحل يزح     بنجت  قنعقَليص ـهاماحلُس   
  )صانعه(عقل لكان السيف جتنب أن يقطع عنق صيقله بدون ) الشهامة(احلفاظ ) اكتسب( حيز لو

هبوشإليه بذجنم ئنا     الشهبني وأَشاــ بِدان امالطَّغ   
  ) السفلة( شئ منجذب إىل شبيهه، وأشبه الناس بالدنيا الطغام كل

   وكل شئ منجذب إىل شبيهه ،السفلة ينالون خري الدنيا ألم يشبهوا يف سفالتها: يقول

   وانحطَّ القَتام ـش، اجليتعاىل     ملْ يعلُ إالَّ ذُو محلٍّ ولو
  )هبط(احنط ) الغبار(، ولكان القتام )ارتفع(، لكان اجليش تعاىل )صاحب فضل(إال ذو حمل ) يصعد عالياً( مل يعل ولو

  ينال املكانة اليت يستحقها، انظر إىل الغبار التافه يف املعركة تره يرتفع، وأما اجليش فهو على األرضالفاضلون يهبطون يف هذه الدنيا، فليس كل مستحق : يقول

  المـ يلٍـ كلٌّ على بخوال     بخلٍ كُلٌّ بِمعذُورٍ بِوما
   على خبله، وال كل إنسان يستحق اللوماً كل إنسان معذورليس

   أو ذو األصل فال عذر له على البخل  ال لوم عليه ألنه لئيم، أما الكرميفاللئيم
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لقدسح تحىتن ،األوقات بِك    كنِ  ـمِ يف فَكَأنمالز سامتاب  
  بوجودك األوقات، فكأنك يف فم الزمن ابتسام ) طابت(حسنت : ميدحه

يتوأُعطلْقطَ خعالذي مل ي     عليكصالةُ رب ،ـكالموالس   
  وسالمه) رمحته( اهللا ما مل يعطه أحداً من اخلصال الكرمية، فعليك صالة اهللا وأعطاك

    

   املصائبزخات )29(

  
  14/40 : املتنيب ميدح علي بن منصور احلاجبقال

  

   جالبِباــريرِ من احلالالبِسات     الشموس اجلاحنات غَوارِبابأَيبِ
   جالبيب من احلرير بساتللغروب، فهن على وشك الرحيل، والال) املائلة( هؤالء احلسان الالئي يشبهن الشموس اجلاحنة ) بأيبأفدي (بأيب

اتماعيِياالناملُح التالقات     يتداملُب اللِ  ـاتالد نبا مغَرائ  
   بأيب الناعمات القاتالت احملييات املبديات من فنون الدالل كل غريبأفدي

لْنفْحاويتِ، تيبادراقم فْنوخ     نعضفَو  ـنهيدفَأَي قاـوبرائت   
  ، فهن يقلن هذه العبارة باإلشارة  )أعلى الصدور(، وخفن أن يراهن رقيب، فوضعن أيديهن فوق الترائب "كنافدي" القول حاولن

نمسبوهأُذيب يتشٍد خرب نع    نأنفاسم ربا ،يِ حالذَّائ فَكُنت   
   فظهرت أسنان اليت تشبه البرد، وخشيت أن أذيب هذا الربد حبر أنفاسي، فكنت أنا الذائب أملاً لفراقهن  وابتسمن

  مخالبا  في نـ بعد ما أنشبمن   الرجاُء من اخلُطوبِ تخلُّصاًكيف
  املصائب يفَّ خمالبها ) غرزت(من بعد ما أنشبت ) املصائب( أرجو أن أختلص من اخلطوب كيف

   صاحبالي  هــ فَجعلْنمتناهياً   ووجدنَ حزناً واحداً،أَوحدنينِ
   هذا احلزن صاحباً مالزماً يل   فجعلنإليالم  حزناً كبرياً متناهياً يف ا، ووجدن)جعلنين واحداً منفرداً ال خيتلط يب الناس( أوحدنين املصائب

   مضارِبا السُّيوف أَحدُّ من محن   غَرض الرُّماة تصيبينِ ونصبنينِ
  السيوف  ) نصال( وهي أكثر حدة من مضارب ،للرماة، فاحملن تصيبين) هدفاً( املصائب غرضاً ونصبتين

نِيتياأَظْما جئ، الدُّنها  فَلَماً    تيقستسم، تطَرم  لَيباعائصم   
  أمطرت علي مصائب) طالباً الشرب(، فلما جئتها مستسقياً )أعطشتين( الدنيا أظمتين

   تائباـا إيلَّ منهـانُ الزمجـاَء    متى علم ابن منصورٍ بِها حالٌ
   املمدوح، فإن الزمان سيأتيين تائباً ، حال إذا علم ا ابن منصوروهذه
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    مكفراً عن سالف ذنوبه أن ابن منصور سيكافئين مكافأة جتعل الزمان يضحك يلأي

   تجارِباـانَ قَتالً، والزموعـداه     الذي أَفْنى النضار مواهباً هذا
  قتالً، وأفىن العمر جتارب ) أعداءه(، وأفىن عداه )عطايا وهبات(مواهب ) الذهب( الرجل أفىن النضار هذا

   غائباـه الذي أبصرت منمثْـلَ     الذي أبصرت منه حاضراًهذا
   الذي رأيت خريه وأنا عنده مثلما رأيته وأنا غائب عنه، لشدة كرمههو الشخص هذا

   نوراً ثاقباــك إىل عينييهديِ    التفت رأيته من حيثُ كالبدرِ
  املتقد: الثاقب

   سحائباـد للبعيويبعثُ  جوداً،    للقَريِبِ جواهراًف يقْذكالبحرِ
   ويبعث للبعيد السحب املاطرة، جودهلشدةللقريب ) اللؤلؤ( يقذف اجلواهر : كالبحرإنه

   مشارِقاً ومغارِباـالد، البيغشى  ، وضوؤها يف كَبِد السماِءكالشمسِ
  مشارق البالد ومغارا) يأيت(، ولكن ضوءها يغشى )وسطها( كالشمس البعيدة يف كبد السماء إنه

  

   يف جفنهسره  )30(

  
  8/39 : املتنيب ميدح عمر بن سليمان الشرايب وهو يومئٍذ يتوىل الفداء بني العرب والرومقال

  

   والدمع منهم ،نيـ الواشونتهِم   والصدُّ أعظَم ، عظَماً بِالبينِنرى
 دمعنا هو أحد الواشني فهو يفشي ما بنا من نأبإفشاء أسرارنا، مع ) النمامني(أعظم منه، ونتهم الواشني ) اهلجران املتعمد(، ولكن الصد )الفراق( البني نستعظم

  شوق

نومحالُه فكَي رِهغَي عم ؟ لُبُّه   نومفْنِهيف ج رُّهس ، مكْتكيف ي   
  ) فالعني تكشف السر من خالل البكاء(مع غريه فكيف يكون حاله؟ ومن كان سره مملوكاً جلفنه فكيف يكتم ما به من حرقة ) قلبه( كان لبه ومن

  عنا، ظلْت أَبكيِ وتبِسم  غَفُوالن     التقينا، والنوى ورقيبنا وملَّا
  أبكي وظلت هي تبتسم  ) ظللت(والرقيب غافلني عنا، ظلت ) الفراق( التقيت مع احملبوبة، وكان النوى وملا

  ـم يتكَلَّــاً قَبليِ ميتـر تومل   وجهِها أَر بدراً ضاحكاً قبلَومل
  ) فأنا ميت عليها، ميت منها(، ومل تر هي قبلي ميتاً يتكلم )يريد أا قمر( أر بدراً يضحك قبل وجهها مل

اًفَلَويالها كانَ خكان قَليبِ دار    ولكنالش شيـوقِ ج مرمرع فيه   
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و كان قليب مثل بيتها لكان فارغاً من اهلوى، ولكن جيش الشوق يف قليب ول.  احلسناء، ككل حسان املتنيب، أعرابية وبيتها صار فارغاً ألن قومها رحلواوهذه

  )  كبري(عرمرم 

لَىأثافالص نم ا بِالفُؤادبِها م    مسميِ  ورلٌ  كَجِسناحمدهتم   
  ومتهدم ) مهزول(ي ناحل مثل جسم) طلل(مثل ما بقليب، ورسم ) احلَرق(ا من آثار الصلى ) حجارة موقد(أثاف :  بيتها اآلنويصف

لَلْتديِبعسم ميوالغ ،يندبِها ر   هتربعويف  و ،فريتِ صربع  مد   
يِ ثويب( ردين بللتأما دمعيت ففيها دم     )صافية(صرف ) دمعته(ولكن عربته ) مساعداً يل(من دموعي ومن املطر، فقد كان الغيم مسعدي ) كُم ،  

  بعدنا  الغمض تطْعم:  يلِوقَولَته  اخليالُ الزائرِيِ بعد هجعة بِنفْسيِ
  )! النوم(الغمض ) تذوق (معطْنراك بعد فراقنا ت: ، وأفدي قوله يل معاتباً)اإلغفاءة( بنفسي اخليال الذي يزورين يف أحالمي بعد اهلجعة أفدي

  

   وأربع ليالقمران  )31(

  
  2/37:  املتنيب ميدح عبد الواحد بن العباس بن أيب اإلصبع الكاتبقال

  

ترشرِهانعش نبٍ ميف   ثَالثَ ذَوائلي تلٍة فَأَرــ لَييعاالبأَر   
   خصالا الثالث والليل احلقيقي، أربع ليالبذلك رتينمن شعرها األسود يف الليل، فأ) خصالت( ثالث ذوائب نشرت

لَتقْبتهِهاواسماِء بوجالس رقَم   نِيتنِ فَأَريرايف  القمعقٍْت مو   
   بوجهها والقمر يف السماء، فجعلتين أرى قمرين يف وقت معاًوبرزت

  

   مع األسودمعاهدة  )32(

  
  4/4:  املتنيب مبكاٍن يعرف بالفراديس من أرض قنسرين فسمع زئري األسد، فقالاجتاز

  

كأَجارمكْريسِ مادالفَر ديا أُس   كُنسفْسيِفَتن ،لَمسانٌ فَمهم ؟ أم  
معرض لتسليمه ملن (ومسلَم ) معرض للهوان( أم هو مهان ؟نفسي) دأ( فبذلك تسكن ،يا أسود منطقة الفراديس موضع تكرمي) امللتجئ إليك( جارك هل

  ؟ )يطاردونه
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   ومنهم ، ومنك، من لصاذرـحأُ     عداةٌ كَثريةٌوقُداميِ ورائيِ
   ومن أعدائي، أيتها األسود ومنك،من اللصوص) أخاف(كثريون، وأنا أحاذر ) أعداء( وقدامي عداة ورائي

  أعلَـم  ـة املعيشـابِ  بأَسبفإينِ   لك يفِ حلْفيِ على ما أُريدهفهلْ
   ..  واكتساب الرزقاملعيشة) وسائل(لكي أحقق ما أريده، فإنين أخرب منك بأسباب ) التحالف معي(حلفي ) هل تقبلني( لك يف فهل

   ـم وأَغْنــني تغنما مموأَثْريـت   َألتاك الرزق من كُلِّ وِجهة إذاً
  ، وستصبحني أيتها األسود ثرية مما حتصلني عليه أنت وأنا من غنائم)نبجا( الرزق من كل وجهة تيكأ هذه احلالة، إذا مت احللف، سييف

  

   ملْجِنركب  )33(

  
  12/37:  املتنيب ميدح عبد الرمحن بن املبارك األنطاكيقال

  

   نكْس اهلاللِـمِ يف السقْنكَساينِ     اهلَجرِ يلِ، وهجر الوِصالِصلَةُ
  كما يعود القمر للهزال فيصبح هالالً ويضمحل) أرجعا إيل املرض(نكساين يف السقم ) اللقاء(يل، وهجر الوصال ) مصاحبة اهلجر( اهلجر صلة

   بلبايل يف  ــد يزِيمنه  ـقُص   اجلسم ناقصاً، والذي ينـ فَغدا
  )حزين( جسمي يتحول إىل بلبال  مننقصي ناقص ومهزول، وما فجسمي

فـ قير نم ونِ بالديتنمالِـا،   - على الدخ بنج ةنجالٍ يف وكَخ   
  الذي جبانبه خال آخر) اخلد(يف الوجنة ) الشامة(ومها مرتل احملبوبة ريا، ومها مثل اخلال ) بالصحراء(بالدو ) اخلربتني( يا صاحيب بالدمنتني قف

   ـالِ لَيكأنهــن  ـراصٍ عيف      م  كَأَنهن نجوبِطُلُولٍ
  كأا الليايل) ساحات( وسط عراص ةكأا جنوم، وهي موجود) خرائب( بطلول قف

   بيضاء وسط هذا السواد   يه أن الساحات مملوءة باحلجارة السود من أثر املواقد، ولكن اخلرائب فيها بقايا عظام وما شاها فذلك

ؤِيهِـ ونلَيع نهكأن -    الِ ـندوقٍ خبِس  سرخ امدخ   
  )غالظ(خدال ) بسيقان(خرس بسوق ) خالخيل( خدام اخليام حولوكأا ) اخلنادق احملفورة حول اخليام( بالنؤي قف

 النؤي وهي تلك القنوات اليت كان البدو حيفروا حول اخليمة ليجري فيها ماء املطر وال يدخل اخليمة، يشبهها باخلالخيل اخلرساء، وهي خرساء ألا حتيط يشبه

  والعرب حتب ساق املرأة مسينة مملوءة، وتتغزل باخللخال األخرس الذي ال يتحرك وال يصدر صوتاً     . بسيقان مسينة

نحاسٍ نن يف زِي لْجِنم كْبر   رٍ هلا فوقطَي  وصخالِشماجل   
  يصف صحبه اهلائمني يف الصحارى. من اجلن ولكن لنا زي الناس، ونركب طرياً لكن شكلها شكل اجلمال) مسافرون( ركب حنن

نم اتنيلِبمشيِ بِنا يف الـ، اجلَدت   ـبِيد يشامِ  ماآلجالِيف  األي   
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  ) األعمار(كما متشي األيام يف اآلجال ) الصحارى(، وهي متشي بنا يف البيد )آدم اإلبل( من حفيدات اجلديل نياقنا

   تنهب الصحراء كما تنهب األيام األعمار فاجلمال

  صلْصـالِ  من  ـاد العبوطني     طينه من العنبرِ الوردرجلٌ
  )   طني األرض(، يف حني الطني الذي خلق منه الناس من صلصال )الوردي اللون( الورد لعنرب امن طينه لكن خملوق من طني املمدوح

اتيقاملافَب القَت َء       طينِهذُوبع تاراللِــةً فَصيف الز   
   تبقى من طني عنربي بعد خلق هذا الرجل اختلط مباء البحر، ومن هنا صار عندنا ماء عذب زالل وما

   يف اجلبالِــانةً فَصارت ركَس       وقارِه عافت الناوبقَايا
  يف اجلبال) رسوخ(وحتول إىل ركانة ) أنف منهم( خلق املمدوح من الوقار، وما تبقى من الوقار بعد خلقه مل يذهب للناس اآلخرين بل عافهم وقد

 منهذا مفتاح آخر لعظمة املتنيب وغرابته وجدته، وهذا مفتاح : شهد يف كل ما سبقه من الشعر مل نام اخللط بني املادي واملعنوي شئ حيسنه أبو الطيب كهذا

   إعجاب احملدثني به سرمفاتيح 

تلْـلَسالس كبح هرغي نمم     ،ـمى وأَنْ ال تتالِـرالق ودهش   
  .. قتال، فاألمر ليس جتنباً للقتال، بلال) حضور(شهود ) ال تقرر( ال ترى أنكب ال أغتر حببك السلم، وأنا

انِيـذاكش شيع شئٌ كَفَاكَه     يـكلَّـالً، ذَلكالِــةُ وقاَألش   
  ) األنداد( إياه أيضاً قلة األشكال بكذليالً، وجن) كارهك(عيش شانيك ) جنبك إياه( القتال شئ كفاكه إن

  ال، ولكنك بالطبع بطل عظيم لو دعت احلاجة ذليل، ونظراؤك قليلون ولذا ال حاجة بك للقتفعدوك

   فاملتنيب جيد العذر للممدوح إن مل يكن قاتالً فاتكاً، فكأن القتل والفتك مها احملمدة الكربىوهكذا

   

   تتبني األشياءبضدها  )34(

   
  6/47 : عبد العزيز األوراجي الكاتب، وكان يذهب إىل التصوفن برونا املتنيب ميدح أبا عليٍ هقال

  

اأن تموحةُ الواديِ اذا ما زرخطَقْوإذا   صـ ناُء تزينِ اجلَوفإن   
 فهي تثبت )تعرضت للمزامحة واملدافعة(إذا ما زومحت ) راسخة الهي أما الصخرة اليت بقيت يف الوادي ف،فالسيل جيرف كل احلجارة( راسخ كصخرة الوادي أنا

  ) جنوم برج اجلوزاء( فكالمي عالٍ كاجلوزاء  وإذا نطقتبالطبع؛

   عمياُء  ةٌــمقْلَ  ترانِي أَالَّ    خفيِت على الغبِي فَعاذر وإذا
     يناتر ال أنالعمياء ) العني(على غيب، فأنا أجد عذراً للمقلة )  القدركنت جمهول( خفيت وإذا

مياقَيتِشن كِّكشايلِ أنْ ترِيِ    : الَّليداُء صديى أمِ الببِها أَفْض   
      أوسعأم البيداء) بطباع الزمن(ا ) أوسع(هل صدري أفضى : أن تشكك ناقيت) طباع الزمن( الليايل شيم
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  ؟ هل الصحراء أوسع أم صدر هذا الرجل العنيد: اليت ال تنتهي، وهي تشكالصحراء تقطع وهي أيب الطيب متعبة فناقة

   رجاُء ومثْلُهـن اجلبالِ،  شم      وبين أيبِ علي مثْلُهبيينِ
   يف كرمه ما هو مثل اجلبال يف الضخامة ئي فهو عايل القدر، وبيين وبينه من رجا،مثله) عالية( بيين وبني املمدوح أيب علي جبال شم تفصل

نم هِمكْليِفاَء يف تاللؤم مظْلأنْ     يبِحصوا ي،هو أَكْفَاَء ـم لَه   
  ) أنداداً له( له  أكفاًءبحوا ليصجياروه أن) جيربهم( يظلم اللؤماء ألنه يكلفهم )الذي (من علي هو أبو

مهميذنو،لَهفْنا فَضرع ها     وبِهِمدوبِض يبتــ تاَألشياُء ن   
  )عكسها(مبقارنتها مع ضدها ) تصبح واضحة(فاألشياء تتبني  بسببهم عرفنا فضله، نااللؤماء، مع أن) نذم( نذمي وحنن

  

   قبل املداولةاحلكم  )35(

  
 املتنيب ميدح بدر بن عمار بن إمساعيل األسدي الطربستاين وهو يومئٍذ يتوىل حرب طربية من قبل أيب بكر قال

  4/20: 328حممد بن رائق سنة 

  

   جدودا ـده تعط منه نجِفَما     نوالَك بعض القَضاِء كأنَّ
  )حظوظاً(جدوداً ) نعتربه(قضاء وقدر، فالذي نناله منك جنده ) عطاءك( نوالك كأن

   ا الذُّبلَ السمر سودارددت      حملَة يف الوغَىوربتما
  إىل اللون األسود ملا جتمد عليها من الدم )  السمراءلرماحا(الذُبل السمر ) حولت ا(رددت ا ) احلرب(محلة شننتها أنت يف الوغى ) رب (وربتما

   مباداً مبِيداــت تركْورمحٍ   كَشفْت، ونصلٍ قَصفْت،وهولٍ
  ) مبيداً لألعداء قبل أن ينكسر(مبيداً ) مفنياً مكسوراً(قد قصفته، ورمح قد تركته مباداً ) سيف(، ونصل )أبعدته(قد كشفته ) كارثة( هول ورب

   إليه الوعيداــت سبقْوقرن      وهبت بِال موعد ومالٍ
  )التهديد(بالقتل فسبقت إليه الوعيد عاجلته ) خصم( ورب قرن ،) مسبقوعد (موعد مال وهبته دون ورب

  

   نفسككن  )36(
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  7/44 : املتنيب يف بدر بن عمار، وقد فصده الطبيب فغاص املبضع فوق حقه فأضر بهقال

  

همهميِومعلى قََد هتبج      جِزعت  هعن ـسرامالذُّلُلُ الع   
تعجز عنه ) النياق الصلبة املروضة(على قدمي، مع أن العرامس الذلل ) قطعته سرياً(جبته ) رب صحراء  (ومهمه  

   مشتملُ  ـالمِ بالظَّمجتزِئ،     مرتد، بِمخبريتِ بِصارِميِ
  بالظالم  ) حماطاً( ومشتمالً بتضاريس األرض،) مبعرفيت(مبخربيت ) مكتفياً(، وجمتزئاً )سيفي( الصحراء مرتدياً صارمي قطعت

   احليلُهــفراق  تعيِينِ يف مل       صديق نكرت جانِبهإذا
  احليلة يف فراقه، ووجدت طريقة لذلك) ينمل تعجز(مل تعيين ) ملست تغريه علي( نكرت جانب صديق إذا

  دلُ باـ أُختهمن  بِالد  ويف     سعة اخلافقَينِ مضطَّربيف
  ، ولكل بلد بديل )مكان(مضطرب ) الشرق والغرب( سعة اخلافقني يف

داً مددتالطبيبِ ي األملُفما     يف راحة قطَعى كيف يرد   
  فأمسكها الطبيب براحته، يريد فصد الشريان، ولكنه عجز عن قطع األمل) وهي أمل الناس ألا معطاء( يدك دتد املمدوح لقد مأيها

،هرإخام عزها، جتددذ م    هكأنح نم  جِلُــذَاقَةع   
  لكنه يف الواقع مضطرب) الرباعة( عجلته دليل على احلذاقة كأن ف،، وصار مستعجالً)الرهبة(اجلزع ) داخله (خامره

   وعند التعمُّقِ الزلَلُ ـطَّبع،  - ما يطْلَب النجاح بِه الـ أَبلَغُ
  )اخلطأ(فإن مصريه الزلل ) يبالغ وخيالف طبعه(، وعندما يتعمق اإلنسان )التصرف على الطبيعة(شئ يطلب بواسطته النجاح الطبع ) قصىأ (أبلغ

   املمدوح فجرحه جرحاً بليغاًدص الطبيب أراد فَوكان

  

   يف شعورهنالضائعات  )37(

  
  15/46 : املتنيب ميدح بدر بن عمارقال

  

   الصبرِ زموا ال اجلماالوحسن     شاَء، لَيس هم، ارتحاالبقائيِ
برحيلهم رحل وجودي، : يقول. لريحلوا به ليس اجلمال بل حسن الصرب) ربطوا به الزمام(، والذي زموه )أهل احلبيبة( أراد الرحيل وليس هم )كياين (بقائي

  ورحل أيضاً صربي برحيل مجاهلم

   اغتياالــأَينِ فَفَاجتهيبـينِ      ، فَكَأَنَّ بيناً  بغتةًتولَّوا
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  ففاجأين واغتالين اغتياالً) خاف مين(يبين ) الفراق(، فكأن البني )فجأة(بغتة ) ذهبوا (تولوا

  اماال إِثْرهم  ـعِ الدموسير     مسيِر عيِسهِم ذَميالًفكانَ
  )هطوالً(فكان اماالً ) بعدهم(، وأما سري دمعي إثرهم )نوع من السري البطيء(ذميالً ) إبلهم( مسري عيسهم فكان

   ثُرنَ ساالــا فَلَممناخات،    جفْينِ العيس كانت فَوق كأَنَّ
  عن جفين بقصد الرحيل سال جفين بالدموع ) قمن(فوق جفين، فلما ثرن ) بارِكَة(كانت مناخة ) اإلبل( العيس كأنَّ

جحوتعينِ ب اتيوى الظَّبالن     تداعفَسراقالب اال  ـعجواحل  
  ) الستور(واحلجال ) أغطية الوجه(عين، فساعد الفراق بذلك الرباقع ) احلبيبات/ الغزاالت(الظبيات ) الفراق( النوى حجبت

نلَبِسيشالٍت، الومجتال م     نولَك،  نصي كَي  اجلَماالبِه   
  لكن ليس للتجمل بل لصون مجاهلن عن العيون ) الثياب املَوشية( لبسن الوشي احلبيبات

   الضالالرِ خفْن يف الشعولَكن     ال لحسنٍ،دائر الغوضفَّرنَ
  وجوههن يف الشعر الكثيف   ) تضيع(ليس الجتالب احلسن، ولكن خفن أن تضل ) خصالت شعرهن( غدائرهن وضفرن

تداًبراٍن، قَموطَ بخ ومالَت     ـوفَاحراًتبناال، عغَز تنرو   
  غزاالً) نظرت(، وفاحت عنرباً، ورنت )غصن بان( بدت كالقمر، ومالت خوط بان حبيبيت

تارجوةيف احلُكُوم ،تدأَب هلَنا   ثُمتنِ قَامسح ناالاـ مداعت   
  ، مث أظهرت لنا من حسن قامتها اعتداالً )احلكم(يف احلكومة ) ظلمت (وجارت

   يجِد الوِصاالـرِها هجفَساعةَ     مشغوف بِقَليبِ زنَ احلُكأنَّ
  بقليب من بعيد، وعندما جرين هي جيد احلزن حلظة الوصال فيحل يف قليب) مغرم( احلزن مشغوف كأن

فْتحُّليِأَلرضيِ، تأَر لْتعوج    ـقُتيود يرـ والغاجلُالال رِي   
إنه لشدة تعوده على : يقول). البعري الكرمي النسب، الضخم(والغريري اجلالل ) أخشاب سرج البعري(على الترحال حىت لقد جعلت أرضي القتود ) تعودت (ألفت

  الترحال صار ظهر اجلمل أرضاً له 

   أَرضٍ زواالعن  أَزمعت وال    مقاماً حاولْت يف أَرضٍ فَما
  عن أرض رحيالً ألنين أصالً ال أقيم يف أرض  ) نويت( حاولت أن أقيم يف أرض، وال أزمعت فما

   شماالأَو  اًـ جنوب أُوجهها     كَأَنَّ الريح تحيتِ، قَلَقٍعلى
   أوجه حصاينكمالين وأنا أوجهها جنوباً أو مشاالً ، فكأن الريح هي اليت حتم)حركة مستمرة( على قلق أنا

هو . ومن الظلم للمتنيب أن نعجب به للسبب اخلطأ. هنا تعين احلركة الدائبة وليس القلق الوجودي" قلقاً"على أن . "قلَقَ" احلداثيون جداً ذا البيت لكلمة يعجب

       بسجدةِسمه فال يالدين ولدوها حنن سودنا البيت، وأمحد . وجودي بطريقته، وليس لعبارة أساء أهل زمننا فهمها يف سياق اللغة التارخيي

   الداَء العضاالـد ذا يحمومن     املُتشاعرِيِن غُروا بِذَميِأَرى
املتشاعرون مغرمون بشتمي، : يقول). الذي ال شفاء منه(الداء العضال ) ميدح( هو الذي حيمد نبذمي، وم) وا إغراءوجد(غُروا ) مدعي الشعر( املتشاعرين أرى

  ولست ألومهم فأنا بوصفي شاعراً حقيقياً أشبه الداء العضال بالنسبة هلم

نرِيضٍومم رذا فَمٍ م كي     ـِد    الزالالــاَء مراً بِه امليج
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  فاملتشاعرون ال يتذوقون شعري ألن أذواقهم فاسدة  . مراً) العذب(فمه مرارة بسبب املرض، فسيجد املاء الزالل  يكن يف من

  

   مع األسدمواجهة  )38(

  
 بدر بن عمار إىل أسٍد فهرب األسد منه، وكان قد خرج قبله إىل أسٍد آخر فهاجه عن بقرٍة افترسها بعد خرج

ه عن استالل سيفه، فضربه بالسوط مث تكفل به اجليش، فقال املتنيب أن شبع وثقل، فوثب إىل كفل فرسه فأعجل

  36/49) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (:بادئاًَ بالنسيب، مث واصفاً األسد

  

  محوال  ـدود بِه اخلُـد تزيمطَر   اخلَد، أَنْ عزم اخلَليطُ رحيال،يف
بسبب رحيل قوم احملبوبة : يقول). قحطاً( يزيد اخلدود حموالً – خالفاً لكل مطر –الرحيل، مطر من الدموع، ولكنه ) ومالق( خدي، بسبب نية اخلليط يف

  النتجاع الكأل الذي يأيت به مطر السماء، فإن يف خدي مطراً، لكن هذا املطر يزيد خدي قحطا ال خصباً، فالدموع تزيد وجهي شحوباً    

   فُلُوالــت ما حيِي حد قَليبيف    اد، وغَادرت نظرةً نفَت الرقيا
   حبيبة للتهشبه قلبه بسيف تثلم حده من نظر). تثليماً(يف قليب فلوالً ) تركت(الرقاد عين، وغادرت ) أبعدت(فقد نفت !  هلا من نظرة صوبتها إيل احلبيبةيا

وَءةًأَجِدرم ،اكولى ساجلَفَاَء، ع   ،ربوالصإِالَّ يف ن ،يالــواكمج   
فاالبتعاد عن الناس وعدم التقرب هلم من مسات الشرف، ولكن ). فراقك(إال عنك، وأجد الصرب مجيالً إال الصرب عن نواك ) شرفاً(مروءة ) االبتعاد( اجلفاء أجد

  األمر يف احلب خمتلف 

فِّرعأَمزاهل ثرِ الَّليبهطونِ     بِسملالص ترخـ ادقُوالارِماملَص   
  ) السيف(الصارم املصقول ) أبقيت(ملن ادخرت : ، قل يل)كرباجه(عندما ألقاه أرضاً بسوطه ) األسد(اهلزبر ) ممرغ(يا معفر :  إىل املدحينتقل

تقَعةٌويلب هننِّ مدعلى اُألر     تدضـ بِها هنفَاقِ املُوال  الرت  
كان األسد : يقول). تالالً(تلوالً )  يف سفراملترافقنيرؤوس (هام الرفاق ) بسببها(ا ) صفَّت(على وادي ر األردن من هذا األسد نضدت ) مصيبة(بلية  وقعت

  يفترس املسافرين املترافقني يف ترحاهلم ويترك مجامجهم تالالً 

درارِباً ،وةَ شريحالب درإذا و     درــ الفُواتر  هيالزئريوالن   
  زئريه إىل الفرات وإىل النيل ) وصل(حبرية طربيا ليشرب، ورد ) جاء(، وإذا ورد )وردي اللون (د األسد ورهذا

بضختمِ الفَوارِسِمبِد ،يف    البِسيِلـ غه  نميتدبــ ليالهغ   
  )شعر كتفيه( لبدتيه سوىغابة أخرى ما هي ) غابته(يله بدم الفرسان، ويلبس وهو يف غ) مصبوغ( متخضب واألسد

   نار الفَريقِ حلُوال، الدُّجىحتت     قُوبِلَت عيناه إالَّ ظُنتاما
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إن عيين األسد كأما النار اليت يوقدها القوم : يقول). نازلني(حلوالً ) القوم(نار الفريق ) يف الليل(عيناه إال ظن املرء أما حتت الدجى ) شوهدت( قوبلت ما

  كانعندما حيلون بامل

   والتحليالرِميــ يعرِف التحال     إالَّ أنه، وحدة الرُّهبانيف
  د كالراهب، لكنه راهب ال يعرف احلرام واحلالل منفراألسد

  عليال  سُّــيج  آسٍ أَنهـفَكَ     الثَّرى مترفِّقَاً من تيِهِهيطَأُ
  ) ريضامل(جسم العليل ) ميس(إذ جيس ) الطبيب(، وهو يف هذا الترفق كاآلسي )لتكربه(من تيهه ) متأنياً(مترفقاً ) التراب(األسد الثرى ) يدوس (يطأ

   إِكْليالهــ لرأْسرـ تصيِحتى      عفْرته إىل يأْفُوخهويردُّ
  حىت يصري على رأسه ما يشبه اإلكليل) رأسه(إىل يأفوخه ) شعر مؤخرة الرقبة( األسد عفرته يرد

،هظُنوتهفْسن ،جِرمزا يمنها،     معشل ةـدظغَي ،والـهغشم   
  هذه النفس تظنه لكثرة زجمرته مشغوالً عنها لشدة الغيظ..  األسدونفس

ترماقَصاخلُطَى، فَكَأَن هافَتخم    ـبككُوالرشم هوادج يالكَم   
  )  مكبل(حصانه واحلصان مشكول ) املسلح( من األسد جعل خطوات املتجهني حنوه قصرية، فكأمنا قد ركب الكمي اخلوف

  ـال تطْفيـالَه خـاً قُربوقَربت    نها فَرِيسته، وبربر دوألْقَى
  )تطفالً على طعامه(األسد تطفيالً ) ظنه(، وقربت أنت منه يا بدر بن عمار قرباً خاله )بقرا(دوا ) مههم( األسد فريسته وبربر ألقى

هشابفَت هاميف إِقْد الَفـا     اخلُلُقَانختيف  و  كذْلاملـأْكُوال ب  
  )الفريسة (املأكول) تتخلى عن(، وخمتلفان يف أنك تبذل )الشجاعة( وخلق األسد متشاان يف اإلقدام فخلقك

دهِماأَسلَيك يكف هيوضى عرـاً  : ينتمسلَّ، وداً أَزوالــاعفْتم   
  ، والساعد املفتول)الظهر الرشيق(زل املنت األ:  األسد يرى فيك عضوين يشبهان عضوين لديههذا

  ــال التمثيـا هلـردها تفَيأْىب   سرجِ ظَامئة الفُصوصِ طمرة يف
  ، ويأىب تفردها أن نشبهها بشئ آخر)رشيقة اجلسم(ظامئة الفصوص ) ابةفرس وث( اقتربت منه وأنت تركب سرج طمرة وأنت

الَةينال أنلو ،باتطيِ     ها الطَّلعهتامجكانَ لنِيالما  ـا، م   
  ، ولوال أا ختفض رأسها لكي يضعوا هلا اللجام ملا نيل رأسها   )تنال كل ما تلحقه (لبات الفرس نيالة الطَّهذه

   محلُوالعنانِهـا  عقْـد  ويظَن    حضرتها سوالفُها إذا استتندى
) مقودها( حىت ليظن املرء أن عقدة عناا ، حتتاج إىل جذب مقودهاال، وألا مطواعة وأصيلة )هاتضكَر(سوالف الفرس بالعرق إذا استحضرا ) تترطب (تندى

  حملولة 

   العرض منه الطُّوالِسبت ححىت     زالَ يجمع نفْسه يف زورِهما
  ، حىت صار عرضه مثل طوله) رقبتهيف( ظل جيمع كل جسمه يف زوره األسد

   يف احلَضيضِ سبِيالاـ إىل ميبغيِ     بِالصدرِ احلجار كَأَنهويدقُّ
   صدره حبجار األرض غضباً وكأنه يريد الوصول إىل ما يف حضيض األرضويدق
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هى وكأَننفاد نيع هتاخلَطْال     غَر رصبي ليالــبيلَ جاجلَل   
  املقبل كبرياً ) اخلطر الكبري(وهو ال يبصر اخلطب اجلليل ) اقترب(عينه فادىن ) خدعته( غرته وكأمنا

فأَنارِكت نِيئةالد نيف     الكَرميِ مالع ــ عينِهـ الكثددقَليالري   
  جيعله يرى العدد الكثري قليالً، فال يبايل بكثرة األعداء ألنه يغضب لشرفه  ) العار(الكرمي عن الدنيئة ) ترفُّع (أنف

والعاراضضائٍف، مبِخ وليس    نخم نم هفتــ حيالافا قمم   
  ، والذي خياف على مسعته ال خياف املوت )مؤمل( مضاض العار

قسبقَاَءكَههاجِمٍ  الت ةثْبلو     بِومصادــ مل تـ جلهكيال  ازم  
  )ميل ذلك الزمان يف ذلك املكان حنو ثالثة كيلومترات(مبيل ) لتجاوزك( األسد اللقاء بينك وبينه بوثبة، وكانت قوية إىل درجة أنك لو مل تصادمه جلازك سبق

هذَلَتخهتوقد كافَح هتقُو     رصنتفاس  التــليميالسدجوالت   
  )السقوط أرضاً(االستسالم والتجديل )  بـاستعان(، فاستنصر )واجهته( قوته عندما كافحته خذلته

تضقَبقَهنوع هيدي هتنِيمـا     مفكأنفْتصاد  ــهغـلُوال م  
  )مكبل( فأنت لقيته وكأنه مغلول ،مقدرة عليه فكأمنا هذا القدر قبض يديه وعنقه) موته( منيته كانت

عمهسلابِه وبِح هتمع نجا     ابفَننسِ موِلُ أَمرهي وال  ـكهم  
  )فزعاً(مبا جرى له، فنجا منك مهروالً ومهوالً ) وأراده املتنيب أن يكون ابن عمته ألن ابن عمه تكسر وزن البيت( مقتل األسد مسع أسد آخر بعد

روأَمم  هرارف هنم ا فَرم     ــهلموكَقَتأنْ ال ي يالـوتقَت   
من الذي فر منه ذلك األسد الثاين حقيقة أنه فر، وجناته من القتل هي كالقتل نفسه ملا يف ذلك من العاروأمر   

لَفلَّةًتذَ اجلَراَءةَ خخظَ     الذي اتعوخـذَ الذي ات  راريال الفلخ  
  )  صديقاً(، هذا اهلالك وعظ األسد الثاين الذي اختذ الفرار خليالً )طبعاً( من اجلرأة خلة ذاألسد الذي اخت) هالك(لف  تإن

   اإلله رسوالـثَ الناس، ما بعيف     كانَ علْمك بِاإللَه مقَسماًلو
  ا كانت هناك حاجة للرسل مقسماً بني الناس مل) بشؤون الدين(لو كان علمك باإلله !  بدر ابن عماريا

  واإلجنيال  ــوراةَ  والتـفُرقانَ   كانَ لَفْظُك فيهِم ما أَنزلَ الـلو
   كان كالمك موجوداً بني الناس يتداولونه منذ القدم ملا أنزل اهللا الكتب السماويةولو

  التأْميـال يعرِفُوا  مل  تعطيهِــم    كانَ ما تعطيهِم من قَبلِ أَنْ لو
   كان املال الذي تعطيه للناس موجوداً بأيديهم قبل أن تعطيهم ملا عرفوا معىن لألمل، فعطاؤك كثري يليب كل اآلمال ويزيلها إذ تتحول إىل واقع  ولو

يقةً فلقدقح رِفْتوما ع ،رِفْتع   والولَقَدمخ هِلْتا جوم ،هِلْتج   
  )اخلمول عكس الشهرة( وهلذا جهلناك، لكننا مل جنهلك خلمولك ، حقيقة أخالقك ألا فوق تصور البشر عرفناك، ولكننا مل نعرفقد

طَقَتبِن كددؤياًسنغت هوبِما     احلَماممشجــا ت  يادهِيال اجلص  
  يف املعارك) تعبهات(صاهلة بكثرة ما جتشمها ) اخليول(، ونطقت اجلياد )كونك سيداً( احلمام بذكر سؤددك نطق
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  فُحوال  الِـ كلُّ الرجوال فيها،     نافذاً كُلُّ من طَلَب املَعايلَما
  ، وال كل رجل فحالً )واصالً وخمترقاً(نافذاً ) األجماد( كل شخص أراد املعايل ليس

  

   عداوة الشعراءاحذر  )39(

  
مث بلغه أن ابن كروس األعور كتب إىل بدر يقول له .  بدر بن عمار إىل الساحل، ومل يسر أبو الطيب معهسار

وملا عاد بدر إىل طربية ضربت له قباب عليها أمثلة . إن أبا الطيب إمنا ختلف عنك رغبةً بنفسه عن املسري معك

  12/41  :من تصاوير فقال أبو الطيب املتنيب

  

   ما أَعلنااشقٍــ شكوى عوألذُّ     ما منع الكالم اَأللْسنااحلبُّ
   احلقيقي هو ذلك الذي مينع اللسان من الكالم، مع أن ألذ الشكوى بالنسبة للعاشق هي الشكوى العلنية ألا تريح القلب  احلب

تى،لَيالكَر رجاهلاجِرِيِ ه احلبيب   نلَمليِ صاصمٍ، ورىن  غَريِ جةَ الض  
  يل ) العذاب(مثل صلة الضىن ) منعم علي بالوصال(من جانيب، ليته واصلي ) ذنب(بغري جرم ) النوم( احلبيب الذي هجرين مثلما هجرين الكرى ليت

   ـَونا تلـن  مما استفَعأَلواننـا،     ولو حلَّيتنا مل تدرِ ما بِتنا،
  من العشق) تغرين(ملا عرفت ألواننا لكثرة ما استفعن )  ومالبسناحليتنا وصفأردت (نا  مع احملبوب ولو أنك حليتبت

تقَّدووتنا حىت لقدفاسأن     فَقْتأَشتحـ تنا  العواذلُ رِقنيب   
  فتحرقهن) الالئمات(أن تصل حرارا إىل العواذل ) خشيت( أنفاسنا حىت لقد أشفقت توقدت

عٍأَرِجضوبِم تررا مفَم ،إال   الطَّريقالش بِه  نا  ــذَا أقامطوتسم  
  ) العطر(الطريق، فال متر أيها املمدوح مبوضع إال استوطن فيه الشذا ) تعطَّر بأريج طيب (أرج

ها لَولْتاليت قاب رجلُ الشقعت     تدمييحةًــ م ا  إليكناَألغْص   
   حميياًأغصانه لو كان الشجر عاقالً ملد إليك وأنت متر:  بدر بن عمارميدح

تاطَرِبنبراكها، ما أنلناـ حياٌء عاقَهلوال    ، فَخ،  تقَصبِنار   
  ) منعها(أا كادت ترقص بنا لوال أن احلياء عاقها ) اظنن(فخلنا ) نياقنا( مراكبنا طربت

لْتأقْب ابِسوع يادواجل ِسمبت     نببخباحلَلَقِ  ي فـاعوالقَنااملُض   
وعليهن فرسان بدروع منسوجة من احللقات املعدنية، ) يسرن سري اخلبب املعتدل(من التعب وهن خيبنب ) مكشرات(عوابس ) اخليل( أقبلت بامساً واجلياد لقد

  )  الرماح(وحيملون القنا 
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تقَداً سنابِكُهعرثْيليها علو    ا عتبيِ تقَاً  عليـغنع ا  ـهكَنَألم  
  ألمكنك ذلك ) سرياً سريعاً(فانعقد فوق الرؤوس، ولكثافته فإنك لو شئت أن متشي عليه عنقاً ) الغبار(أثارت العثري ) حوافرها( اخليل سنابك

واألمرقوافخ والقلوب ،كيف     أمرقوم بـف ــنيواملُ املنِي ىنة  
  وبني حتقيق األماين) املوت( مطاع يف موقف احلرب الذي فيه ختفق القلوب وهي بني املنية أمرك

هلٍَّة فَانيفَّ بِض ليكع ريفاحلُرُّ     املُشحتمــ من  الدىنبِأَوالز   
هيف شأين، فأنا من األحرار واهللا خيتربين بدسائس أوالد الزىن   ) بدسيسة(الذي يشري عليك بضلة ) اجعله ينتهي/ امنع (فَان  

كَايِدةٌومعالسُّفَهاِء واق   ةُ    بِهِماودعاِءـ الشُّورىعناملُقْت بئس   
   ما يقتنيه وحيتفظ به املرءالسفهاء ستنقلب على رؤوسهم، وعداوة الشعراء أسوأ) دسائس (ومكايد

  

   يهن يسهل اهلوان عليهمن  )40(

  
 بأيب احلسني علي بن أمحد املري اخلراساين، وكان بينهما مودة بطربية رتل فش أبو الطيب إىل جبل جرخرج

  10/43 :فقال املتنيب ميدحه

  

   ينامال  ارِبٍــ أَو محمدرٍِك     افتخار إال لمن ال يضام ال
  ثأره، أو حمارب يف سبيله ال يتواىن وال ينام عنه  ) حمصل(، وهو دوماً إما مدرك )ال يظلم( الفخر إال للرجل الذي ال يضام ليس

ليسيهُء فاملَر ضراً ما ممزع     سلَي اً ما عاقمه  عنه  الظَّالم  
إن العزم احلقيقي ال يكون مربوطاً بالعلل واألسباب : يقول. احلق ما حال دونه الظالم والعوائق) طموحال(املرء فيه، وليس اهلم ) قصر(  العزم احلق ما مرض ليس

  اليت تفسر التقصري، والطموح احلقيقي ال يبايل بالظالم وسائر املعوقات    

   غذَاٌء تضوى بِه األجسام،ـه   ورؤيةُ جانِيـ، اَألذَىواحتمالُ
  به األجسام بدل أن تنمو ) زل(لكنه طعام تضوى .. حبقك، هذا يشبه الطعام ) مرتكبه(األذى، مع كونك ترى جانيه ) حتمل (احتمال

  احلمام  منه فُّـ عيشٍ أَخرب     من يغبِطُ الذَّليلَ بِعيشٍ ذَلَّ
  أهون منها) املوت(م فرب عيشة يكون احلما. الذليل على عيشته) حيسد( هو من يغبط ذليل

   اللِّئام اـ إليهئٌـ الجةٌـحج     حلْمٍ أَتى بِغيرِ اقتدارٍ كلُّ
   حجة اللئامهوالذي يأيت من شخص ليست عنده القوة ليس حلماً بل ) الصفح (احللم

   الرجل يقول إنه سامح شخصاً، ولكن يف الواقع أنه مل يستطع حتصيل حقه منه ترى
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نمسي نها يلِ اهلَونُههلَياـم     عحٍٍ لرج  يٍتــبِم  إيِالم  
  مثل امليت الذي ال يؤمله أن يصاب جبرح. سهالً عليه) الذل(يصبح اهلوان ) يهني نفسه( يهون الذي

ضاقذَر بِه يقاً بِأَنْ أَضعاً     ذَرماينِعز ،امرينِ الكتمكْرتواس   
  عجز الزمان عن أن يبتليين بأمر ال أحتمله، ووجدين الكرام كرمي اخللق: يقول.  ووجدين الكرام كرمياً، عليهي صرب الزمن ألنين ال ينفذ يل صربنفذ

   األنامصيــم حتت أَخواقفاً   حتت أَخمصي قَدرِ نفْسيِواقفَاً
) البشر(ومع هذا الوضع فإن األنام . قدري احلقيقي) أسفل قدمي (فكأنين واقف حتت أمخصي،  يف احلياة هو أنين واقف يف مكانة متدنية جداً عما أستحقوضعي

   أنا يف القيمة  دميهم حتت ق

  يرام  ــلميِ أَبغيِ، وظُومراماً       أَلَذُّ فوق شرارٍ أقَراراً
كيف يل ان أعيش هانئاً بينما أسعى : ؟ يقول)يطلب(وإحلاق الظلم يب يرام ) هدفاً(بينما أنا أطلب مراماً ) قدح اللهب(فوق الشرار ) دوء( بقرار )أمتتع( ألذ هل

  هلدف ولكن املطلوب هو إحلاق الظلم يب

  ـام والشــا، بالقَنوالعراقَان،     أنْ يشرق احلجاز ونجد دونَ
 عندما أمأل كل إاللن أهدأ : يقول). بالرماح( وجند وعراق العرب وعراق العجم والشام بالقنا زاحلجا) يغص يف حلقه(أن يشرق ) قبل(على حال دون  أستقر لن

  هذه البالد بالرماح لكثرة غزوايت وجيوشي 

  

   يف البواديمشرد  )41(

  
  13/16 : كروسبنا املتنيب يصف مسريه يف البوادي، وما لقي يف أسفاره، ويذم قال

  

   البعريِـد على قَتوآوِنــةً     يف بيوت البدوِ رحليِأَواناً
  )   خشب السرج(، وأحياناً يكون متاعي فوق قتد البعري )والبيت يف العربية القدمية هو اخليمة(يف بيوت البدو ) متاع السفر(أضع رحلي ) أحياناً (أواناً

ضرأُعمماحِ الصريِ للرحن     بصوأَنهيجو رجِريِ حلهل   
  ) حر الظهرية(للهجري ) ما ظهر منه وحترر من اللثام(، وأنصب حر وجهي )الصلبة(للرماح الصم ) ما بني العنق والصدر( حنري أعرض

  منِريِ يف قَمرٍ  ــه منكأَني     يف ظَالمِ الليلِ وحديِوأَسريِ
  يف الظالم وحيداً، وكأنين أسري يف قمر منري ألنين ال أبايل بالظالم وأعرف جماهل الصحراء  ) أسري ليالً (أسري

   نقريِشروى ، شغفيِ بِهاعلى    ، يف حاجة مل أَقْضِ منهافَقُلْ
  )أقل القليل(يف حاجيت هذه اليت مل أقض منها سوى شروى نقري ) فما قولك؟ (فقل

  أي شئ تافه جداً ): نقرة يف نواة التمرة(نقري ) مثل (شروى
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   على نظريِــدار ال توعينٍ     ال تجِيب إىل خسيسٍ ونفْسٍٍ
هداف  األتحصيلبنفسي ال تأبه : يقول). مشابه يل(، ويف عيين اليت ال أديرها على نظري )األمر التافه(للخسيس ) ال تستجيب( قولك يف نفسي اليت ال جتيب وما

  الصغرية، وعندما أدير عيين يف البشر ال أرى فيهم نظرياً يل 

اينِوكَفأَت نم ازِعنينِ     ال تنازِعيِرِيييفِ وخروى شس   
س يف صغائر األمور إنه ال ينازع النا: يقول). كَرمي(من جاءين يريد أخذ ما بيدي، مع استثناء شريف وخريي ) ختاصم( قولك يف كَفِّي اليت ال تنازع وما

  فليأخذوها منه كما شاءوا، ولكنه ال يسمح ألحد أن ميس شرفه وال كرم أصله 

لَّةيوقعن وزِيترٍ، جناص     ربِشيا ش ،كنم هورِ  ـرالد  
  زماناألبشئ أكثر شراً منك يا شر ) أي بسبب ما فعلته يب(  يف قلة من يناصرين؟ أال جازاك اهللا عين لك قووما

يودحىتع ،فيك كُلُّ شئ     لْتورِلَخدةَ الصوغَرم اُألكْم   
  الصدور حقداً علي) مشحونة(موغرة ) التالل(األكم ) ظننت( شئ يف هذا الزمن عدوي، حىت إنين خلت كل

هذا النوع من الكالم كان جديداً على شعراء ذلك . ة حقداً عليهيرى املتنيب الناس كلهم ضده، وعندما يرى التالل منفوخة الصدور حيسبها مملوء:  هذا البيتتأمل

  الزمن، وأحسوا بكل هذا الدفق من املشاعر والتعبري عنها بكل هذا اإلجياز

 يقول تضيع وقتك يف شرح كالم رجل ليس عنده سوى أن! يا رجل:  أكتمنك، يا قارئ، أنين وانا أشرح بعض األبيات أحس بإحباط كثري، وأقول يف نفسيال

مث مير يب بيت كهذا البيت، وأحس ما فيه من وثبة خيال ومن دفق شعوري ومن متانة لغة فأراجع . هذا كالم هتلرٍ أمحق. أنا أنا أنا، وهو يريد أن يغزو العامل

       اقل أم شعور شخص مضطرب؟ هذا الشعور شعور رجل عأكان سواء أحلى الشعر ما انبثق من شعور فياض، يسوهل الشعر عقل ورزانة؟ أل: نفسي، وأقول
   بِه لذي اجلَد  العثُورِلَجدت     أَنيِ حِسدت على نفيسٍ فلو
  ) العاثر(العثور ) احلظ(لصاحب اجلد ) تكرمت به(جلدت به ) مثني( أن ما حسدوين عليه شئ نفيس لو

   سرورِبِال  ـاة خير احليوما     حِسدت على حيايتِولكني
   ما حيسدونين عليه هو حيايت، وحيايت على كل حال ال خري فيها ألا خالية من السرورولكن

  ! تفْخر، فَيا نِصف البصريِوإنْ   يا نِصف أَعمى!  ابن كَروسٍٍفيا
  ..ذايا نصف أعمى، وإن أردت أن تفاخر فأنت نصف بصري، يا ه)  املتنيبيوهو رجل أعور من مهجو( ابن كروس يا

   عورِ  غَير  ــا ألنوتبغضنا       ألنا غَير لُكْنٍٍ تعادينا
  )مجع أعور(، وتكرهنا ألننا غري عور )ثقال األلسنة( تعادينا ألننا فصحاء غري لُكن أنت

نا فلووجى هجهءاً يرام تكُن   نلَكو، رتف اقض  نِسريِعم   
  ال جمال فيها للسري ) ما بني رأس اإلام ورأس السبابة( ولكن أنت ذو نفس صغرية تافهة، فمسافة الفتر جوناك،جاء هل كنت ممن يستحق اهللو

  

   سبيل التاجيف  )42(
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 : عبد اهللا بن حممد اخلطيب اخلصييب، وهو يومئٍذ يتقلد القضاء بأنطاكية املتنيب ميدح أبا عبد اهللا، حممد بنقال

8/42  

  

   من الفطَنِأَخالهم  من اهلَم يخلُو   الناسِ أَغْراض لذَا الزمنِأَفاضلُ
  ) الذكاء(يصيبها الزمن مبصائبه، وأكثرهم خلواً من اهلموم أكثرهم خلواً من الفطن ) أهداف( الفضالء أغراض الناس

   على بدنقْـمٍ على احلُر من سشر     نحن يف جِيلٍٍ سواسيةوإِنما
  على البدن) املرض( نعيش يف جيل كل من فيه متساوون يف الدناءة، وهم أشر على الشخص احلر من السقم وحنن

   إذا جِئْت يف استفْهامها بِمنِتخطيِ     بِكُلِّ مكان منهم خلَقحويلِ
بل جيب أن . االستفهامية" من"هم أقرب للمخلوقات غري العاقلة حىت إنك ختطئ يف اللغة لو استعملت معهم كلمة ) خملوقات( حويل يف كل مكان خلَقاً أرى

  " ما"تستعمل معهم أداة االستفهام 

  باملناسبة هو الذهبما العسجد؟  والعسجد :  لغري العاقل، كقولك"ما"من املسؤول؟ و:  تستعمل للعاقل، كقولك"من"

اجلَهولِ بِال قلبٍ إىل أدبٍفَقْر     مارِ بِفَقْرنِإىل رأسٍ  ــال احلسر   
  )مقود(من الطبيعي أن يفتقر إىل األدب، فهو مثل احلمار الذي ليس له رأس فمن الطبيعي أال يكون له رسن ) عقل( املفتقر إىل قلب اجلهول

لَّةبِهوخ يهقيسٍ أَلْتلما    ا يف جثْكَينا مى أَنري نِــالنهيف الو   
). ضعف العقل(يف الوهن ) متماثالن( يشعر أننا مثالن )كي (ماوذلك كي) أدعي وجودها عندي أنا أيضاً(من صفات جليس ألتقيه أنا ا ) صفة( خلة ورب

   حىت ال يشعر جليسه بتفوقه حلمقإنه يتظاهر با: يقول

   فَلَم أَقْدر على اللَّحنِ ، يلِفَيهتدى   فْت أُعرِبها يف طَرِيقٍ خوكلْمٍة
) الغلط يف اللغة(وخفت أن أعرا باحلركات الصحيحة حىت ال يهتدي الناس إىل هوييت، إال أنين مل أستطع اللحن ) وأنا مسافر( كلمة قلتها يف طريق ورب

  لفصاحيت سليقةً

عنديِ كُلَّ نازِقد ربنَ الصولٍة  ه  نولَيح مزـ العكَبِ  دنِاملَراخلَش   
    اًلين) ما أركبه من املشقات(، وعزمي جعلين أجد خشونة املركب )صيبةم( هون عندي كل نازلة الصرب

   الكَفَنِودةُج  اًـ تروق دفينوهلْ     مضيماً حسن بِزتهعجِبن يال
  جودة الكفن) تعجبه(، فهو عندئذ كامليت الذي تروقه )ثوبه(أال يتباهى حبسن بزته ) املظلوم( املضيم على

  

   اجلدةرثاء  )43(
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 على أيب الطيب املتنيب كتاب من جدته ألمه تشكو شوقها إليه وطول غيبته عنها فتوجه حنو العراق، ومل ورد

 فكتب إليها كتاباً يسأهلا ، فاحندر إىل بغداد وكانت جدته قد يئست منه.ميكنه دخول الكوفة على حالته تلك

  23/34:  فقبلت كتابه وحمت لوقتها سروراً به، وغلب الفرح على قلبها فقتلها، فقال يرثيهاليه،إاملسري 

  

بِيبِها لكبِح ةفْجوعم ناُهللا م     قَتيلَةقٍ، شهـوقلْحرِ ماــا  غَيمصو   
  ) فاحلبيب هو حفيدها(حببيبها الذي هو أنا، واليت ذهبت قتيلة شوق، ولكنه شوق مل يلحق ا وصمة عار ) املنكوبة( اهللا يا جديت، أيتها املفجوعة لك

  !      ال شئ تغري.  يرى شوق املرأة إىل حبيبها عاراً، وأما هو فهو يشتاق حلبيبته كما شاء ويتغزل كما شاء– كما رأيت – العريب القدمي والشاعر

نبِهاأَح ترِبى    إىل الكأسِ اليت شووأَهثْواهمـا لالت ـراباـا وممض   
   كأس املوت اليت شربت ا جديت، وأحب التراب ألا دفنت فيه، وأحب ما ضمه التراب من جثماا إىلأحن

فْتربِناع تعنا صلَ ما   اللَّيايلِ قَبفَلَمتهينِ  ملْ ينِــ دزِدلْما اــ بِهتع   
  مل تزدين علماً ا) نكبتين(قبل ما حل يب وجبديت من نكبة موا، فلما دهتين الليايل ) بلوى الزمن( عرفت الليايل لقد

   غَمابِها  ـت يبِ فَمــروراً سفَماتت     كتايبِ بعد يأسٍ وترحة أَتاها
   فماتت به فرحاً، فكدت أنا أموت من الغم عليهاخلطاب، فأنعشها ا)ماهل(بعد اليأس من عوديت والترحة ) خطايب( كتايب  على جديتورد

، ما يهمين/هم/ مهة/ مهوم( سيأيت، ومن هنا يكثر استعمال املتنيب لكلمة اهلم بكل مشتقاا امبالغم هو احلزن على ما مضى، واهلم هو انشغال الفكر :  والغماهلم

  مبعىن الطموح إىل مستقبل كبري وعظيم وغامض     ) اخل

بجعماتطِّيِ، كأنلَفْظيِ وخ نى   مرطْتالس وفرةً  ــرِ بِحا أَغْرِبمصع  
  عجيبة) بيض( جديت من كلمايت ومن خطي يف الكتاب، فكأن احلروف غربان عصم تتعجب

   إليها لكثرة ما مسعت عن مغامراته وسجنه وكثرة أعدائه تكن جدته تتوقع أنه حي وال أنه سيعودومل

هلْثُموت هاددم ارى أَصتح     حـاجِرهمينيهـا، عابياـا، وأَنمحس   
  ) سوداً(سحماً ) أسناا(وأنياا ) حلقة العظم حول العني(حماجر عينيها ) حربه(مداده ) جعل(اخلطاب حىت أصار ) تقبل( جديت وتلثم

   بعدما أَدمىــا حبيِ قَلْبهوفَــارق   دمعها اجلاريِ، وجفَّت جفُونهارقَا
  دمعها، وجفت جفوا باملوت، وباملوت ذهب حيب من قلبها بعد أن أدماها بسهمه) انقطع (رقأ

   السقْماـب أَذْهالذي من السقْمِ  أشد     يسلها إال املنايا، وإِنما ومل
  ذكري إال املوت، وهكذا فالذي أذهب سقمها كان أشد من السقم ) ينِسها( يسلها ومل

توفَاَتطَلَب تظَّاً، فَفاتينِ هلا ح    بِهوقد يتضيبِ لو ر تيضاـا رمسق    
وكان من شأا أن ترضى يب على أنين قسمتها ونصيبها لو أنين كنت رضيت بنصييب وتركت . وفاتين احلظ) ذهبت( جديتففاتت )  ومكانةزقاًر( هلا حظاً طلبت

  املغامرة 

تحلقَربِهافأصب مامقيِ الغستاوقد   أَسما الصغَى والقَنقيِ الوستأس تكُن   
الرماح (ومن القنا الصم ) احلرب(، وكنت قبلئذ أثناء مغامرايت أطلب من الوغى )قربهاأدعو بأن يبل مطر السحاب ( أصبحت أستسقي الغمام لقربها واآلن

  أن طل، بالدم طبعاً ) الصلبة
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،توىوكُنالن مظعأست ،لَ املوتيقُب   ىفقدظْمالع ترى اليت كانغالص صارت   
  الفراق صغرياً يف عيين بعد موا    ، واآلن صار )أجد الفراق فظيعاً( موا كنت أستعظم النوى وقبل

   فيك من احلُمى  أْرِــ بِأَخذ الثَّفكيف   أَخذْت الثَّأْر فيك من العدىهبِيينِ
  الذي مت به؟) املرض(أخذت الثأر لك من األعادي الذين فرقونا، فكيف آخذ الثأر من احلمى )  أنينيافرض (هبيين

   أَعمى ـه بِأَراك ال ـــاً طَرفَولَكـن   انسدت الدنيا علَي لضيقها وما
  الذي ال أراك به أعمى، هلذا أرى الدنيا مسدودة) العني( ولكن ألن الطرف ا، مسدودة يف وجهي ليس لضيقهالدنيا

   حزما ـا ملئَـذَيللَّ والصدرِ الرأْسـك       أَالَّ أُكب مقَبالًفَواأَسفاً
  ! عكيا أسفي لعدم ودا! وأنا أقبل رأسك وصدرك اللذين امتألا باحلزم) أحنين بوجهي( أسفي أن ال أكب يا

   لَه جِسماكانَ  ـــك ذَكي املسكَأَنَّ   أُالقيِ روحك الطَّيب الذيوأَالَّ
   جسمك الطيب طيب املسك  أسفي أن ال أالقي روحك الطيب الذي كان يسكنويا

   كَونك يلِ أُمامـــ أباك الضخلكانَ     مل تكُوينِ بِنت أكرمِ والٍدولو
   )فيالشر(، فاحلفيد العظيم مبثابة األب الضخم )أي جدة( مل تكوين بنت ناس كرام لكفاك نسباً كونك يل أماً لو

احملسن الكبري فالن " بعبارة راً أشتغل يف جريدة، وكان ال يكاد مير أسبوع إال وننشر إعالناً لرجل ثري كثري التربع للجمعيات، وكان اإلعالن دائماً مصدكنت

. اجلريدة تدارك محاقيت يف املطبعةوكانت ستكون فضيحة تفقد اجلريدة مورداً مهماً لوال أن ابن صاحب ". الضخم"، وذات يوم أبدلت لفظ الكبري بلفظ "الفالين

وظللت بعدها ثالثاً .  وفوا يل وتغمدين،دفعت التهمة عن نفسي ببيت أيب الطيب هذا، ولكن الرجل فهم بالطبع ما أبطنه من قصد التهكم، مث رحم غراريت

   حيايت مملة         .وثالثني سنة أحترق غيظاً أن جنوت من عاقبة محاقيت

نلَئها  لَذَّ يومبِي تيِنامالش ملَلقـد    وو تيِ  ـدنهِمفَألن ـمغْمـا  ر  
  )   ألنوفهم يف الترابغاًرمم(يوم الشامتني بيوم موا، فإا ولدت بإجنايب رغماً ألنوفهم ) طاب( لذ نئل

برغتفِْسهن راً غَيمظعتسالًــ قابِوال     ال م،قــ إال خلاله، كْماـح  
  تغرب هذا الرجل الذي هو أنا وهو ال جيد عظيماً غري نفسه، وال يقبل حكم بشر سوى حكم اهللا:  عن نفسهيتحدث

   طَعما،ٍةــكْرمم إال ل،داًــ واجِوال     سالكاً إال فؤاد عجاجٍة وال
   إال ملكارم األمور    طعماً جيد، وال )غبار احلرب( يسلك إال قلب العجاجة وال

   يسمى أَنْ جلَّ  ــيِ تبتغيِ؟ ما أَبتغوما  ما أنت؟ يف كُلِّ بلْدة:  يلِيقولونَ
  )يذكر(أخطر من أن يسمى .. أي شئ أنت، وما هدفك؟ وهديف خطري:  كل بلدة يسألونينيف

وقد رأيت الباحثني يتخذون هذا البيت دليالً على أن املتنيب كان . ة أال يذوقوا طعم السلطة الطيب كان املُلك، ولكن اهللا كتب على الشعراء والفالسف أيبهدف

 حبذر، وال معه، رجالً منتسباً إىل حزب، ويعرفه الناس ذه الصفة فيتعاملون 2008صاحب دعوة باطنية، وال أرى ذلك؛ نرى يف زمننا هذا، وأكتب يف عام 

، وهو يكون شخصاً عادياً له من املطامع واملطامح ما لكل أحد، يسعى الهثاً للحصول على ترقية يف عمله، "فالنٌ احلزيب" أنه يرون فيه شيئاً من اإلنسانية إال

 فالدميري قرأت مرة أن. ويريد أن يعلم أوالده، وأن يتسلَّى بالنظر إىل الفاتنات، وأن يعيش، ولعله يوجه أوالده وجهة غري حزبية، ولعله يكون برماً ذا احلزب

 يف اهلجرة إىل أمريكا وترك البالشفة واملناشفة وروسيا وكل القضية، وهذا لينني، فلماذا ال تفهمون املتنيب إال من خالل ، وهو طريد يف سويسرا،إيليتش لينني فكر

كان ذاتياً إىل أبعد حد وصل إليه شاعر .  يتدفق بعواطفهالدعوات الباطنية واألسرار؟ واملتنيب، بعد، رجل شفاف ألنه شاعر؛ وألنه شاعر كبري وشديد الذاتية كان

   عريب بني امريء القيس وبدر شاكر السياب
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   اللَّحم والعظْمانــ أَنف أَنْ تسكُبِها     ملن قَومٍ كَأَنَّ نفوسهموإينِ
  أن تكون ساكنة يف األجسام) ترفعت( من قوم نفوسهم عالية وعظيمة فكأا تأنف أنا

  قُدما  اـ كَرائهِهيف  ديِـ نفْسِ زِيويا   إذا شئت فاذهيبِ،نيا أَنا يا دكَذَا
  بسبب طموحك ) مصائبها(يف كرائه الدنيا ) أكثر( زيدي قدماً ! ويا نفسي؛ أنا أيتها الدنيا، فإن شئت فاذهيب عينهكذا

  الظُّلْما  لُـتقْب  هجةٌم  ينِـ صحبتوال    عزُّينِ عبرت يبِ ساعةٌ ال تفَالَ
  تقبل الظلم ) قلب( أال تعرب يب ساعة ليس يل فيها عز، وأال تصحبين مهجة أدعو

  

   بالكمالشهادة  )44(

  
  11/43 : بن عبد اهللا بن احلسني األنطاكيأمحد املتنيب ميدح القاضي أبا الفضل قال

  

لكا منازِلُ ينازلُ يف القلوبِ م  تأقْفَرمن، أنت نـ وهلَكأَواه   
  )عامرة( آهلة بو، ولكن مكانتك يف القل)خربت برحيلهم( منازل احلبيبة لك يف القلوب مرتلة كبرية، وأنت يا بيوت احلبيبة قد أقفرت يا

   القاتلُـلُ والقتيـالَب؟ املُطَفَمنِ     الذي اجتلب املنِيةَ طرفُهوأنا
   والذي قتلين هو نظري؟،عشقاً، فمن أطالب بالثأر) املوت(جلب يل املنية ) عيين (طريف

   خاذلُـالٌ خيــة كُلِّ تابِعمن     الديار من الظِّباِء، وعندهختْلُو
الذي يزورين ) املتخلِّف املتعوق عن بقية الركب( اخلاذل خياهلا) غزالة صغرية تتبع أمها(لرحيل القوم، وعندي بدالً من كل تابعة ) احلسان( ختلو من الظباء الديار

  يف املنام  

كَمو ماقفةدعقاً، بوش كترجس   بِنغَرِي قيبــا، الر لَجلُواذالع   
  العاذل يف لومنا  ) متادى(الرقيب مبالحقتنا، وجل ) حتمس(بالشوق بعدما غري ) مألتك( أكثر الوقفات اليت سجرتك ما

   وضم الشاكلُ ــا أَدقَهمنصبٍ     التعانقِ ناحلَينِ كَشكْلَتي دونَ
    متقاربتنيجعلهما الذي يشكل احلروف دقيقتني و) ً-(كشكليت نصب ) حنيفني من العشق(العناق ناحلني ) قبل( دون وقفنا

مولَذَّانع  !اخورِ أَوألمفَلـداًَ    ركانإذا  أَب لُ ــتأوائ نلَه  
   وال بد ألمل العشق من أن ينقضي ،فكل شئ له آخر إذا كان له أول)! لتطب نفساً( باالً ولتلذ فلتنعم

   راحلُ  ـب حبيودهــا يزقُبلٌ       آوِنةٌ تمر كأنهاللَّهوِ
   أوانه الذي مير سريعاً كأنه قبالت وداع يأخذها املرء من حبيب للهو
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حمجصالمانُ، فَال لَذيذٌ خشمما    الزي ،لُــوبكام روروال س   
   فال يوجد شئ لذيذ خالص من الشوائب، وال يوجد سرور كامل،الزمان) استعصى (مجح

   الباسلُ زبرـــ اهلولكنيِ  ،بيتاً    تجسر الفُصحاُء تنشد ههناال
   على اإلنشاد لفصاحيت فال أخشى نقداً وال منافساً يف الشعرجريء أناالشجاع، ) األسد(نا بيت شعر، وأما أنا فاهلزبر الفصحاء أن تنشد ه) جترؤ( جتسر ال

   بابِلُبِِسحري وال سمعت شعريِ،    مه اجلاهلية كُلُّ نالَ أهلُما
   بياين يبلغ أهل اجلاهلية مستوى شعري، وال عرفت بابل، املشهورة بالسحر، كسحرمل

   املُـ ك يلِ بِأَنيادةُــ الشهيفَهِ     أَتتك مذَميتِ من ناقصٍ وإذا
  من شخص ناقص فهي شهادة يل بالكمال) ذمي( أتتك مذميت إذا

  

  الغريب  )45(

   
  5/41:  املتنيب ميدح أبا سهل سعيد بن عبيد اهللا بن احلسن األنطاكيقال

  

   هانابعدكُم  كُلُّ عزيزٍ فاليوم    كنت أُشفق من دمعيِ على بصريِقد
  من كثرة البكاء على بصري، واليوم بعد رحيلكم مل يعد يهمين شئ) أخشى( أشفق كنت

   يف طلب العشب  – بدوية بالطبع وهي – رحل قوم احملبوبة لقد

   نِرياناـذْكار التمن  وللْمحب     البوارِق أَخالف املياه لَكُمتهديِ
  املياه لكم، لكنها دي احملب الذي يتذكر عهدكم نار العشق ) أثداء الناقة(أخالف )  الربقاالغيوم املاطرة اليت يلمع فيه( البوارق دي

   الغيوم املاطرة بضروع أو أثداء الناقة، وهي تدر مطراً ألولئك القوم الرحلشبه

   وإِهوانا  ـاً صفْحـه أُعاتبفَال    يسجد من بِالسوِء يذْكُرينِ  فَأَبدو،
  ) استهانة به(أظهر فيسجد الذي يشتمين إجالالً يل ونفاقاً، وال أعاتبه على ما سلف منه صفحاً عنه وإهواناً :  لوصف حاله مع الناسينتقل

   كانا ـا النفيس غريب حيثُمإنَّ     كنت يف أهليِ ويف وطينِ وهكذا
  )الكبري القيمة( كان حايل بني أهلي ويف وطين، فأنا كنت غريباً يف وطين ويف كل مكان، وهذا شأن النفيس من الرجال هكذا

   أبِيت  على ما فَات حسراَنا وال     أَشرئب إىل ما مل يفُت طَمعاً ال
  إنه ال يطمع يف حتصيل املمكن، وال يتحسر على فقد الفائت من الفرص: يقول. على ما فاتين) متحسراً(يله، وال أبيت حسراناً  مل يفتين نماإىل ) أتطلع( أشرئب ال
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   خترج األقمار عن هاالاال  )46(

  
 20/40 : املتنيب ميدح أبا أيوب أمحد بن عمرانقال

  

برها سذَوات ترِمح هناسحداينِ   مفاتالص ،  عيدها بصوفَاتوم  
أرى : يقول. الصفات، ولكن املوصوفات ا بعيدات ال سبيل إليهن) قريب (ين وحماسن السرب أنا حمروم من صاحباا، والسرب دا، سرب من احلسانهذا

  مجاهلن قريباً، وأما الوصول إىل ذوان فشئ بعيد  

   ـراتها من عب أَرقـت رأيبشراً    فَكُنت إذا رميت بِمقليتِأَوفَى،
  بشرة هؤالء النسوة أرق من دموع عيين    : يقول. عيين) دموع(فأراها أرق من عربات ) جلدهن( فكنت أرمي بعيين بشران ،)اقترب( السرب أوىف

اقتسي مهعيِس لفَهاأنيين؛ خ     مهوتفَتالز ها ــراتاتدح رجز   
  ) صوت سائقيها(زجر حداا ) تنهدايت(من خلفها، واجلمال تتوهم زفرايت ) مجاهلم(عيسهم ) يسوق( يستاق أنيين

   من ثَمراتها ـوت جنيت املشجر     شجر بدت، لَكنهاوكَأَنها
   بالنسبة يل مثل املوت فرحيل األحبة. املوت من مثرها) قطفت( هذه األبل عندما ظهرت شجر، لكنها شجرات جنيت كأن

   سماتها ــدمعي حرارةُ مملَحت   لَو اني فَوقَها!  سرت من إِبِلٍال
    ) عالماا املطبوعة على جلدها بالكي(مساا ) جمريي الدمع يف العينني ( اهللا أال تسري تلك اإلبل اليت لو كنت راكباً فوقها المحت من حرارة مدمعيأدعو

لْتمحولْتمذيِ املَها ما حه نم   لْتمها وحراتسح نم لْتمما ح   
   أنت ما أمحل يف قليب من احلسرات على فراقهن ملني، وليتك أيتها اإلبل حت)اجلميالت الشبيهات ببقر الوحش( محلت أنا ما حتملني أيتها اإلبل من املها ليتين

   ضـراتها  ــة في  كُلُّ مليحةَ    -توةَ واُألبو  املُروةَ والفُوترى
 لذا ، وال تترك مكاناً للغرام،فهذه األخالق العفيفة متأل قليب). منافسات(مروءيت وفتويت وشعور األبوة الذي عندي مبثابة ضرات هلا ) حسناء( كل مليحة ترى

  ندي فكل حسناء حتس بالغرية من هذه اخلصال احلميدة ع

نايتَ لَذَّيتِ هيف     الثَالثُ املانِع  فيتِ، ال اخلَولْوخ نها مبِعاتت   
  )   النتائج( اخلوف من التبعات ين متنعين من لذة أستطيع احلصول عليها يف خلوة، وليس الذي مينع– املذكورة يف البيت السابق – اخلصال الثالث هذه

   كأنين مل آتهاــان، اجلَنثَبـت     أَتيتها الك، فيها اهلَومطَالبٍ،
  وكأنين ال أقتحمها  ) راسخ القلب( ثبت اجلنان حمتهاتؤدي إىل اهلالك ولكنين اقت) أهداف( مطالب ورب

   أَقْواتهامن كُن  ـشٍ، وحأَقْوات     بِمقَانِبٍ غادرتها ومقَانِبٍ
   السباع صاروا طعاماً هلا  يصيدون الكتائب هذه أن كان جنود فبعد ،)طعاماً للسباع(واجهتها بكتائيب، وتركتها أقوات وحش ) كتائب( مقانب ورب

   يف جبهاتهاــرانَ بينِ عمأَيديِ     كأَنما، اجليادر غُرأَقْبلْتها
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  بين عمران  ) أفضال(ل اليت فيها بياض، وكأن هذا البياض يف جبني كل فرس هو أيدي وجوه اخلي) جبهتها بـ ( الكتائب أقبلتها هذه

نيها الثَّابِتلُودةً كَجوسرِهايف     فُرظَه ،والطَّع هاــناتيف لَب     
بنو عمران ثابتون على : يقول). صدورها(ت اخليول  ال يرتلون عنها بينما الطعن بالرماح متواصل يف لبا، عمران ثابتون لفروسيتهم فوق اخليل فكأم جلودهابنو

   رغم اشتداد املعركة واتصال الطعن يف صدور اخليل ،ظهور اخليل ملهارم يف الفروسية

نيفَالعارِفربِها كَما ع مهت     بنياكوالر  مهودــدها   جاتأُم   
  هذه اخليول أيضاً) أمهات( يركبون أمات  عارفون ا جيداً واخليل تعرفهم، وأجدادهم كانواوهم

   على صهواتهاــدوا ولوكأنما     نتجت قياماً تحتهم فَكَأنما
  واقفة حتتهم، أو كأن بين عمران ولدوا هم أنفسهم على صهوات اخليول  ) ولدت( التصاقهم باخليل والفروسية كأن اخليل نتجت ولشدة

لْكالغات فوسال  النلى العع باتل  دهوابلغــا يهها على شـوات  
 غالبون يأخذون اد، واد يغلبهم فيجعلهم هم: يقول. ، ولكن اد يغلب بين عمران ومينعهم من الشهوات)املكارم( الناس وتأخذ العال تغلب عمران بين نفوس

  يترفعون عن الشهوات الدنيئة 

تيقرى،سالو قَتها اليت سنابِتـدى   مبِنأيبِ أَي هاــوباتبرِ نيخ   
  أيب أيوب الذي هو خري نبات أنبتته منابت بين عمران ) كرم(، من ندى )الناس( اليت سقت الورى ، منابت هذه النفوسسقيت

   عاداتهامن اَألشياَء  ـا حفْظُهما    حفظَ العنانَ بِأَنملٍ !  لَهعجباً
   فأنامله تعطي كل شئ للناس لشدة كرمه،مل تتعود االحتفاظ باألشياء) بأنامل(بأمنل ) مقود الفرس( كيف ميسك أبو أيوب العنان عجباً

ماثالً كَرم كيف كَالم نيبت     بِنيياخليو قتها ــلِ عواتيف أَص   
  يبني ويظهر يف أصواا ) أصالتها(، وعتق اخليل  بدا واضحاً يف كالمك يا أبا أيوبلُق اخلُكرم

   هاالتها عن  ـار تخرج اَألقْمال     زوالُك عن محلٍّ نِلْتهأَعيا
  زوالك عن مكانتك اليت نلتها، فأنت كالقمر واملكانة اليت نلتها كهالة القمر، والقمر ال خيرج عن هالته) استحال (أعيا

  ؟ وأراك مشغوالً باملفاضلة بني املتنيب وغريه من شعراء عصره "ال خترج األقمار عن هاالا" يل بربك من كان حيسن أن يقول قل

راذُكلن فكانَ قَصيدةً، األنام     تالفَكَن ديعالب دـر  نها مأبيات   
   البديع املنفرد باحلسنفكانوا قصيدة، وأنت يف هذه القصيدة البيت) الناس( لنا األنام ذكر

   قال النقاد القدامى فهذا البيت الذي يتحدث عن بيت منفرد باحلسن هو البيت املنفرد باحلسن يف هذه القصيدةوكما

  

   اجلبالأنا  )47(

  
  15/41 : املتنيب ميدح علي بن أمحد بن عامر األنطاكيقال
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نالًأُطَاعيخ ،رهها الدفَوارِس نيداً،     محيلِ كَذاوا قَووم  !ربعيِ الصمو  
  لكن ملاذا أقول هذا؟ أليس الصرب رفيقي؟ .. خيالً فرساا ليسوا سوى الدهر نفسه، أطعنها وحيداً) أطعن (أطاعن

   ليس وحيداً يف معركته مع الزمن فالصرب رفيقه   وهو حياربه، لكن املتنيبحصاناًً الزمن فارساً راكباً جعل

عجينِوأَشالميتِ مومٍ سا       كَلَّ يومتثَب فِْسهـتــا إالَّ ويف ن رأَم   
   سالميت اليت ظلت ترافقين أشجع مين، فقد ثبتت للدهر، وما ثبتت إال ألمر عظيمولعل

ساقهم ليؤدوا رسالة علوية، وهو  ويتسلل إليهم إحساس بأن اهللا ، من كل األخطارسالمتهم منيبدأون بالتعجب .  بالضبط شعور املصابني جبنون العظمةهذا

موسوليين كان كذلك، وانتهى به األمر معلقاً من كعبيه مقتوالً شر قتلة، . ويستمدون من هذا الشعور شجاعة كبرية يستغرا من حوهلم.  يضمن سالمتهملذيا

 للملك ورأى مثرات اخليبة قبل موته وبدأ يستشعر ريح اليأس يف مع أن شاعرنا املسكني أخفق يف مسعاه. وميتة املتنيب من هذا الباب. وقل يف هتلر الشئ نفسه

     سنواته األخرية، لكنه ظل يأىب الرضى مبا حقق من جمد أديب     
تسرمبِاآلت ها فاتكْترقُولُ       حىت تت :املوت أَم  ،أَماترالذُّع ر؟ ذُع  

  ، أم أن اخلوف خاف من هذا الرجل ومن عزميته؟ )اخلوف(هل مات الذعر : حىت تركت هذه املشكالت وهي تقول) باملشكالت( باآلفات مترست

وأَقْدمتياَألت وى      كَأَنَّ يلِ ، إقدامسرها وِتدنيتِ، أو كانَ يلِ عجهم   
  فأنا أريد إزهاق روحي بكل وسيلة ) ثأراً(وحي، أو كأن يل عند روحي وتراً  غري راًكأن يل روحاً ثاني) السيل( إقدام األيت وأقدمت

   العمردارهما  ــاران جفَمفْترِق     النفْس تأْخذْ وسعها قَبلَ بينِها ذَرِ
  ن يف العمر ال بد أن يفترقا عاجالً أو آجالً اللذان يسكنا)  اجلسم والروح( فاجلاران ،)فراقها(قبل بينها ) طاقتها(النفس تأخذ وسعها ) اترك (ذر

   والفَتكُة البِكْرـف اد إالَّ السيفَما       تحسبن اد زِقَّاً وقَينةً وال
  ) البطش الذي مل يسبِق إليه أحد(، فاد هو السيف والفتكة البكر )مغنية(وقينة ) قربة مخر( تظن اد زقاً وال

ريبضى  أَوتروأَن ت ،عناقِ امللوك    لَك  ودالس واتكُر اهلَبسوالع  راملَج  
  ) كبري(سود يف املعارك، وعسكر جمر )  غبارحبس( هو ضرب أعناق امللوك، وهو أن يكون لك هبوات واد

كُكريا يف الوتنما داً كأنوِيوالَ       دداملَت عمِء ســر  لُهمأَن  رشالع     
  ! يسد أذنيه بإصبعني فقط فكيف لو سدها باألصابع العشررء هو أن تترك يف الدنيا دوياً كالدوي الذي يسمعه من يسد أذنيه بأنامله، واملواد

   فيمن لَه الشُّكْر هبٍة، فَالفَضلُعلى     الفَضلُ مل يرفَعك عن شكْرِ ناقصٍإذا
  رجل دينء وشكره عليها فالفضل له ال لك) هدية( مل ميكِّنك فضلك من الترفع عن نيل هبة إذا

نمويف ج اعاتقِ السفنعِ يمهافَـةَ     مالخفَقْرٍٍم ،ـلَ فالذي فَع الفَقْر   
   جيمع املال وال ينفقه،قراء ينفق وقته يف مجع املال خوف الفقر فما يفعله هو الفقر بعينه ألنه يعيش حياته عيشة الفمن

ينِ الْـوكَمأَن دهشت تبجِبالٍ ج نم     رحين الباهٍد أَنرٍ شالُ، وبِحـجِب   
   ثباتاً وكالبحر كرماً كاجلبال املتنيبف. أنين أنا اجلبال، والبحر يشهد أنين أنا البحر) قطعتها( اجلبال اليت جبتها تشهد

   من نورِها احلبر ـض كُتبت يبيإذا       تكاد بيوته قُلْت من شعرٍوما
   تكاد أبياته حتول احلرب األسود إىل اللون األبيض ملا فيها من نور البيان شعري

   الزهر ـك أو خالئقُـا، الثُّريجنوم       املعاينِ يف فَصاحة لفظهاكأنَّ
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  ) النرية(الزهر ) خصالك(أو خالئقك ) جمموعة جنوم ( معاين شعري وألفاظه جنوم الثرياكأن

   جماجِمها النسرمن يقْتضيينِ  وما       قُرب السالطنيِ مقْتهاوجنبينِ
  من قطع مجامجهم، فالنسور حتب اجلثث الا تتغذى ا) يطالبين( وما يقتضيين النسر م، جنبين قرب السالطني مقيت هلالذي

   بِه كبرـريٍ صغمرأى من  وأَهونَ    يت الضُّر أحسن منظَراً  رأَوإينِ
  )  تكبر(أهون على اإلنسان من رؤية رجل صغري النفس به كرب ) الفقر( رأيت الضر وقد

  

   الفقرياحملسود  )48(

  
 وكان له وكيل ، حممد بن سيار بن مكرم التميمي وكان حيب الرمي بالنشاب ويتعاطاه املتنيب ميدح علي بنقال

  8/43: يتعرض للشعر فأنفذه إىل أيب الطيب يناشده فتلقاه وأجلسه يف جملسه، مث كتب إىل عليٍ يقول

  

   الصُّبح يفْرق أنْ يؤوباأَمنك   طالَ هذا الليلُ فانظُر ! أَعزميِ
  )  يرجع( ليس يؤوب لذلك فهومنك ) خياف(قد طال هذا الليل فانظر لعل الصبح يفرق ) يتعزمي( عزمي يا

يِأُقَلِّبأَجفاينِ كأن دُّ      فيههرِ الذُّأَعنوبا بِها على  الد  
   أجفاين يف الليل ساهراً فكأنين برمشات عيين أعد ذنوب الدهر اليت ارتكبها حبقي  أقلب

  مشوبا بِلَحظ حساديِ  يظَلُّ     ليلٌ بِأَطولَ من نهارٍ وما
  حسادي ) بنظرات(بلحظ ) خمتلطاً( بطوله وقسوته ليس أطول من ار يظل مشوباً والليل

  نصيبا فيها  ـيِ لَهم معأَرى     موت بِأَبغض من حياةوما
  من حياة يعايشين فيها احلساد  ) أسوأ( املوت عندي بأبغض وما

فْترحىتع ثاناحلَد بوائلَوِ     نبستان يباـتقهلا ن تلَكُن   
  ) والنقيب رئيس العشرية العارف نسبها(لكنت أنا نقيبها ) ذكرت لنفسها نسباً(حىت لو أا انتسبت ) الزمن(احلدثان ) مصائب( نوائب عرفت

    ابنِ  أيب سلَيمانَ اخلُطُوباإىل       قَلَّت اِإلبِلُ امتطَيناملَّاو
اختذنا من مشكالت الزمن مطية نركبها إىل املمدوح فنحن بسبب هذه : يقول). املشكالت(إىل ابن أيب سليمان اخلطوبا ) ركبنا( صارت اإلبل قليلة امتطينا وملا

  املشكالت نلجأ إليه للمساعدة

   أَحد ركُوباــا يبغيِ هلوال    ذلُّ لمن عليها ال تمطَايا
  ملن يركبها، وال أحد حيب أن يركبها أصالً) ال تكون طيعة(ال تذل ) اإلبل( املطايا وهذه
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عترتيناواألرضِ ف تبهفَما     دونَ نــا فَارقْتيبا إالَّ جـد  
  )جمدب فقري(ما أفارق هذه املشكالت إال وأنا جديب يف األرض بل ترتع يف نفوسنا، ف) ترعى( ال ترتع وهي

إن من البيان .  املتسولون كالماً كهذا على أبواب اجلوامع كل يوم، لكن شاعرنا صاغه صياغة جعلتنا خنتاره ونشرحه بعد أكثر من ألف سنة من موتهيقول

  لسحراً

   

   نكد الدنياومن  )49(

  
  10/37 : املتنيب ميدح علي بن حممد التميميقال

  

   مل أَنلْ، جدأم اجلد فَيه، نِلْت  وذَا     مجده، بلْه أَكْثَر، فَعايلِأَقَلُّ
أقل ما : يقول). سعد وحظ( جد – سواء نلت ما أريد أم مل أنل –يف حتقيقه ) االجتهاد(اجلد ) هذا( وذا ؛ جميد،أكثره) دع عنك( بله ،)أفعايل( فعايل أقل

   وجمرد اجتهادي هو من حسن حظي بغض النظر إن نلت ما أريد أم أخفقت د،منه، هو من اصنعت، ناهيك بالكثري 

أَطْلُبايِخٍسشا ومقِّيِ بِالقَنح     مهثَكَأَنطُولِ ما الت نوا مـم  درم  
 مل تطلع فتية(وهلذا فوجوههم قليلة الشعر كأم مرد )  املعاركلثموا وجوههم يف(الذين التثموا كثرياً ) رجال من السادة(ومبشايخ ) بالرماح( حقي بالقنا سأطلب

  ) حلاهم

   إذا عدواـلٍ إذا اشتدوا،  قَليكَثريٍ    إذا الَقَوا، خفَاف إذا دعواثقَالٍ
   لكنك إذا عددم رأيت عددهم قليالً أسهم، سريعي االستجابة، وهم كثر بشدة بفافاً خوا ثقال قساة عندما يالقون العدو، ولكن إذا دعوا للحرب كانهم

   فَمها شهديف كَأَنَّ املوت  رِجالٌ   شئْت حفَّت يبِ على كُلِّ سابحٍ إذا
  رجال املوت شهد بالنسبة هلم) فرس(على ظهر كل سابح ) أحاطت يب( شئت حفت يب إذا

،أَذُممانإىل هذا الز ،لَهيأُه     مهلَمفَفَأَع ،مـد  مهمزوأَح  غْدو  
   وأكثرهم حزماً وغد،)غيب( فأكثرهم علماً فدم ، أهل هذا الزمانأذم

مهممٍوأَكْرع مهرصوأَب ،كَلْب    مهدهأَسوفَه ،ـد مهعجأَشودرق    
  ، وأشجعهم قرد)والفهد مشهور بكثرة النوم(فهد ) هراًأكثرهم س(هؤالء البشر كلب، وأحدهم بصراً أعمى، وأسهدهم ) أشرف (وأكرم

نمىورأَنْ ي يا على احلُرالدُّن كَداً   نودعله ،ــا م  هاقَتدص ندُّ مب  
  هر بصداقة من يعاديه نكد هذه الدنيا على الرجل احلر أنه جمرب على التظامن

وخرجنا بعد الدرس إىل الساحة يف فرصة الضحى، وقلت لصديقي نزار هل انتبهت إىل ذلك .  عشر عندما درسنا هذه القصيدة يف املدرسةدي يف الصف احلاكنا

  . ومن نكد الدنيا؟ ونظر أحدنا يف وجه اآلخر: البيت؟ فقال يل
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جلديد مستعد ألن يتذوق املتنيب تذوقاً فطرياً كما تذوقناه؟ وهل ميكن لفتية مل جيربوا من احلياة شيئاً أن حيسوا مبثل هل اجليل ا:  هذا املوقف، وأسأل نفسيأستذكر

  هذه املعاين؟ 

 تدرسهم باللغات حنن نبعث أوالدنا وبناتنا إىل املدارس اليت.  الفاحش الثراء من احلكمة واألدبث شباب العرب لن يستمروا يف إمهال هذا التراأن يف ثقة عندي

ولكنهم ال يتمكنون من . األجنبية واليت جتعلهم يزدرون تراثهم، وهم هناك يدرسون قليالً من شكسبري ومن قصص وروايات الشعوب املسيطرة علينا وعلى العامل

خرجيو املدارس األجنبية وزراء للمعارف، ويصبح . خيرجون من تلك املدارس خملوقات مشوهة يف وجداا. النص الشكسبريي وال يتمثلون الثقافات األخرى

 أبناء علمولست ضد هذه املدارس األجنبية، ال بل أريد من كل مدرسة أن ت. وهذا الشئ قد بدأ فعالً. ويفرضون على كل طلبة هذا الوطن مناهج كاليت درسوها

ولذا . وال تريد أن تصنع وال أن تزرع. ب مستعجلة، تريد أن تتاجر فقطإا شعو.  نفسهانا ضد شعوبأنا ضدها، لست. العرب اللغة اإلجنليزية ومنذ سن مبكرة

كنا يف املاضي وسطاء بني الشرق والغرب حبكم موقعنا اجلغرايف، واليوم .  بتخريج طبقة من السماسرةومفهي تدفع املال الكثري لتعليم أوالدها يف مدارس تق

وخري ما يدرسه .  وحنن نقوم بتهريب خرياتنا إليهم،فصرنا وسطاء بني ثروات أرضنا وبني الغربيني. راضيناصارت أوروبا تستورد من الصني واهلند بدون املرور بأ

  .   والقليل القليل من تراث األجانب،أوالد السماسرة اللغة األجنبية

ولكن فتيان . سابعة عشرة من عمره أن حيس مبعىن بيت املتنيبوليس كثرياً على فىت يف ال.  تذوق الشبان الصغار ملعاين املتنيب وحكمته فأمر يعود للغة وتذوقهاأما

إال قليالً     حى العربية الفصللغة باونزمننا هذا مل يعودوا حيس   

  الربد  تصبِر  ــا عنه مثْلَموأَصبِر     لتغنِيينِ من املاِء نغبةٌوإنيِ
  ) النعام(منه، وأصرب عن املاء صرب الربد ) جرعة( عن شرب املاء نغبة وتغنيين

  د كما تطْوى املُجلَِّحةُ العقْوأَطْوى   كما يمضيِ السنانُ لطييتِوأَمضيِ
  ) وات األذناب اليت فيها عقَدذ(العقْد ) الذئاب(مثلما جتوع الحة ) أجوع(، وأطوى )سن الرمح(مثل السنان ) يف سبيل هديف( لطييت وأمضي

ٍة وأُكْبِريبزاٍء بِغج نفْسيِ عكُلُّ     نوم دهيابٍ جاغْت ندهج ما له   
  من ليس له قوة) أقصى استطاعة(عن جمازاة أحد باغتيابه، وكل اغتياب هو جهد ) أُجِلُّ نفسي( نفسي وأكرب

  

  .. يسلم الشرف الرفيع من األذىال  )50(

  
 سنة ست وثالثني وثالمثئة، وكان يريد السري من الرملة إىل أنطاكية فأخذ ابن لغ املتنيب يهجو ابن كيغقال

 وأمالها على من يثق به يف طرابلس مث ،كيغلغ عليه الطرق ومنعه من الرحلة إال أن ميدحه، فقال املتنيب يهجوه

  24/37: سار وأفلت

  

   وخلْت أَني أَسلَم، نظَرتعرضاً     النُّفُوسِ سرِيرةٌ ال تعلَملهوى
  أين سأسلم من العشق) ظننت( وخلت عرضاً الفاتنة لتلكخفي، فقد نظرت ) سر( القلوب سريرة هلوى

   وأَرحم ـك ثَم أَرق منَألخـوك  ! أُخت معتنِقِ الفَوارِسِ يف الوغَىيا
   أرق منك قلباً  )هناك، يف احلرب( ثَم ، واهللا ألخوك)يف احلرب(يف الوغى )  يشتبك مع خصمه ومها على اخليلالرجل الذي( أخت معتنق الفوارس يا
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كتاعفْرِقيِراضِ بِميةُ البعائر     لَووهىلـا اناُألو ،محاَألس اعلَر    
  ) األسود( األسحم لراعك، ولو أن هذه هي الشعرات األوىل أيام الشباب )برأسي(مبفرقي ) الشعرة البيضاء اليت تروع الناظر(رائعة البياض ) أخافتك (راعتك

   وال سواداً يعصمــت، يمييقَقَاً    رأَيت احلادثَات، فَالَ أَرىولقد
  )  حيمي(مييت، وال سواداً يعصم ) بيضأ( أحداث الزمن، فال أرى يققاً يتأر قد

افَةًواهلَمحن اجلَِسيم رِمتخي     يبشيوياصــةَ نبِيالص ،رِمهوي   
  )جيعله هرماً(الصيب ويهرمه ) سالف( ناصية شيباجلسيم السمني فيجعله حنيفاً، وي) يهلك( خيترم واهلم

   ينعماوةـ اجلَهالَة يف الشقَوأَخو  له العقْلِ يشقَى يف النعيمِ بِعقْذُو

اسوالن طْلَقفَاظَ، فَمذُوا احلبـى   قد نسنيمدني افولَى، وعالذي ي   
) الذي عفا عنه(، وبني عاف ) من إحسانعطَىي(ينسى الذي يوىل )  سراحه من حبسطلقأُ(فهم بني مطلق ) الغرية على الشرف(احلفاظ ) تركوا( نبذوا الناس

  نادم ألنه عفا 

  رحم من عدو تكـ شبابوارحم     يخدعنك من عدو دمعهال
   تنخدع بدمع العدو، وارحم شبابك من العدو الذي ترمحه وتشفق عليهال

  الدم  هـ جوانِبِعلى  يراق حىت   يسلَم الشرف الرفيع من اَألذَىال

مِ النُّفُوسِوالظُّلْميش نم ،جِدإِنْ تفَّذَا   فلَّ،ٍةــ ععٍةــ فَلمظْلال ي   
  ال يظلم، وليس هناك عفة حقيقية   ) ا ملسببٍ(، فلعلة )صاحب عفة(النفوس، فإن جتد ذا عفة ) طبائع( من شيم الظلم

    اَألعظَم ريقـالطَّ  بين رِجلَيهاما   وعرسه،يق ابن كَيغلَغَ الطَّريحميِ
  تفتح الطريق للجميع   ) زوجته(، وعرسه )مينعين من مغادرة البلد( كيغلَغ حيمي الطريق ابن

نوِيِ ومعرال ي نذْلُ مع ةيلالب    نع  نم طَابوخ ،هلهال جمفْهي   
  عن جهله، والتحدث إىل من ال يفهم) يرتدع(من ال يرعوي ) لوم(عذل ) املصيبة( البلية من

فارفُق صاقن لْقَكإنَّ خ ،فِْسكبِن   رتواسأب ،فَإِنَّ  ـاك لَكأَصمظْلم   
ويف هذا تعريض بشرف / معروفاً نسبكليس ( مظلم فإن أصلك) نسبك(، واستر أباك )عندك عاهات( هذا ارفق بنفسك وال تعرضها للشتم، فخلقك ناقص فيا

  )  أمه

هفونهاوجكَأَن رقتسا توفَةٌ،     مطْرم أَو  ــا فيهفُترِمصح   
  ) احلامض الفجالعنب( فكأا مطروفة، أو فُت فيها احلصرم ،باستمرار املهجو ال تستقر فهو يرمش هذا جفون

  تلْطم  ــوز أو عجيقَهقه،  قرد      أَشار محدثَاً فَكَأَنهوإذا
   يتكلم يلوح بيديه كأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطموعندما

اهرقَاًوتاطن اهرا تم رغكُونُ     أَصويقِْسمكونُ، ويما ي أَكْذَب   
  ب الكذبة الكبرية يقسم عليهاحاالته متكلماً، وعندما يكذ) أحقر( يف أصغر يكون
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   يودُّ، اَألرقَمـن لمـه، منوأَودُّ     يظْهِر يف الذَّليلِ مودةً والذُّلُّ
  )الثعبان( األرقم دوكَ - له الود رهظ يملن - جيعل الذليل يبدو ودوداً، ولكن وده الذل

نومهفْعن الُكنا يم ةاودالع     نومم اقَةدرُّ  اـ الصضيملؤوي   

   علَيك اَألنجمــت قَربولَشدما     جاوزت قَدرك صاعداًفَلَشدما
   أكثر ما جاوزت قدرك، وأنت حتاول أن أمدحك، وما أكثر ما ظننت النجوم قريبة من يدك ما

غْتاًوأَرصالرِ خائشا َأليبِ العالإنَّ    م ــاَءثَّني نمل ارــزمعنفَي   
   إن املدح هو ملن نزوره فينعم علينا ؛املدح الذي هو خالص أليب العشائر) طلبت (وأرغت

نمول مكَرم وهاملَالَ، و هِنيي     نمولاجلَي رجي ،ـشمرمرع وهو   
  ) كبري( واجليش عرمرم  ملن يهني ماله ويكرم نفسه، وملن جير اجليشواملدح

نمأْزِقٍ ولاةُ بِمالكُم قَتإذا الَت    هيبصفَنهنــا م  يالكَـملَماملُع   
  )الشجاع الذي يضع ريشة أو عالمة يعرف ا( املعلم املسلح يبارز هو ف،يف موضع ضيق) املدججون بالسالح( ملن إذا التقى الكماة واملدح

  منهم  بِآخر  ـــا فَقَومهوثَنى     أَطَر القَناةَ بِفَارِسٍ ولَربما
  وقوم الرمح بفارس آخر من األعداء  ) انعطف(عندما يطعن فارساً، مث ثىن ) قوس الرمح( أطر القناة ورمبا

   أَعجماجِمـ من تلد اَألعوفَعالُ     من تلد الكرام كَرِميةٌأَفْعالُ
   األصيلني أصيلة وأفعال األعاجم أعجميةأفعال

  

   يزيد ويشتدحب  )51(

  
  8/37:  املتنيب ميدح احلسني بن عليٍ اهلمذاينقال

  

   ال يدوم لَها عهدأنْ  ـا عهدهفَمن   غَدرت حسناُء وفَّت بِعهدهاإذا
   يدوم هلا عهدأال) عادا( فعهد املرأة ، بعهدها األنثويتويف غدرت احلسناء فهي إذا

   فَركَت فَاذْهب فَما فَركُها قَصدوإِنْ   عشقَت كانت أَشد صبابةً وإنْ
  بل متطرفاً  ) معتدالً(قصداً ) كراهيتها للرجل(فاذهب عنها فليس فركها ) كرهت( الرجل، وأما إن فركت من) شوقاً( أشد صبابة كانت املرأة عشقت إن

   حقْدقَلْبِها يف  ـق رضيت مل يبوإنْ  دت مل يبق يف قَلْبِها رِضًى حقَوإنْ
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ماكذلكباِء، ورسالن لُّ     أَخالقضيدشفَى بِها الرخبِها اهلَاديِ، وي   
  ) الصواب(رمبا ضل طريقه يف التعامل معهن، ورمبا خفي عليه الرشد ) العاقل(النساء، واهلادي ) عطبائ( أخالق هكذا

نى ولَكبيف الص القَلب راماً خبح   زيـدالزمعلى  ي رم ــاندتشوي   
  القلب منذ الصىب يزيد كلما مر الزمن ) خالط( الذي خامر حلب اولكن

   بِترك الذَّم، إنْ مل يكُن حمدفَجازوا     استفاد الناس كُلَّ غَرِيبةومنيِ
   يلد إن مل يكن منكم احلم، تتركوا ذميبأن) كافئوين (اجازو:  املعاين الغريبة، وهلم أقولكل مين لشعراءا) أخذ( استفاد لقد

تدجوهمقَو ريه خناً وابيلع     موهدبوالع وى احلُرتمٍ، واسقَو ريخ   
 الناس أدىن من طيء سواء منهم وبقية ؛قومهما بين طيء، وبنو طيء هم أفضل األقوام) أفضل(سني مها خري  احلسني بن علي املنبجي بقوله إن علياً وابنه احلوميدح

  احلر أم العبد 

حبوأَصكانِها يف ممهنريِ معنويفِ    شقِ احلَسنـاِء ع  نسحتسيقْدالع   
   أصبح شعري من علي وابنه يف املكان الصحيح ألما يستحقان املدح، مثلما أن العقد مجيل على املرأة اجلميلةوقد

  

  املزامحة  )52(

  
  10/36 : املتنيب ميدح األمري أبا حممد احلسن بن عبيد اهللا بن طغج بالرملةقال

  

   شدوقِ األراقمِيف  منهاومسعاي    طالَيبِ نجومها! يلِ وللدُّنيافَما
  لصعوبته) األفاعي(األراقم ) أفواه(منها موجود يف شدوق ) مطلويب( الكثري فكأنين أريد نيل جنوم السماء، ومسعاي طلبأنا أ!  يل وهلذه الدنياما

نمعتسلْمِ أنْ تاحل لَمهونلَ دإذا   اجلَهات تعاملَظَاملِس قلْمِ طُريف احل   
  ، ذلك مطلوب إذا كان احللم جير عليك الظلم)حراسة له(دون احللم ) الغضب(أن تستعمل اجلهل ) التسامح( من احللم جزء

   إذا مل يسق من مل يزاحمِ ،فَتسقَى     ترِد املاَء الذي شطْره دموأَنْ
   املزامحة للشرب إالسبيل مثة يكون ال عندماب دم فتصر على أن تشر) نصفه(املاء الذي شطره ) تأيت( التسامح أن ترد ومن

  املاء الذي يرده الناس نصفه دم بسبب القتال عليه:  بديعة لصعوبة احلصول على أساسيات احلياة يف الصحراءصورة

نرِفَيتِ بِهاومعم اماألي فراسِ     عوبِالن،حمر ىور مِهراح رغَي   
  رحمه من دمهم غري راحم إياهم) سقى(عرفيت ا وبناسها روى م) الدنيا( عرف األيام من

سفَلَيوا بِهرومٍٍ إذا ظَفحرمِوالَ     بِمبِآث  هِملَيى اجلَاريِ عديف الر   
  جارٍ على الناس مجيعاً ومصريهم كلهم للموت) املوت( فالردى ،إذا قتل أحداً) مذنب( ال جيد رمحة إذا ظفر به اآلخرون، وهو غري آمث فاملرء
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  لَعالمِ ـاالً أترك مقَمل ـت قُلْوإنْ   صلْت مل أترك مصاالً لفَاتكإذا
  ، وإن قلت كالماً مل أترك جماالً لعامل ينتقدين أو جياريين   )شجاع قاتل(مل أترك فرصة هجوم لفاتك ) هجمت( صلت إذا

  سالمِ بِ  وال الوحش املُثَار ،بِناجٍ   ال ذُو اجلَناحِ أمامه: لَجبٍٍوذيِ
  يسلم منه) اخلارج من بيته(ال ينجو أمامه الطري لكثرة ما يصيد جنوده الطيور، وال الوحش املثار ) ضجة( جيش ذي جلب ورب

  اعمِـ من بينِ ريِشِ القَشتطَالعه   علَيه الشمس وهي ضعيفَةٌتمرُّ
  ) النسور( بني ريش القشاعم من تسللت الشمس ضعيفة فوق هذا اجليش، ومتر

  هم ترافق اجليش ألا تعرف أن القتلى سيسقطون بعد قليل وستأكل من جثثوالنسور

   الدراهمِمثْلَ  فَوق البيضِ تدور   ضوُءها القَى من الطَّيرِ فُرجةًإذا
  )  اليت على رؤوس اجلنودذواخلُ( فإنه يشكل بقعاً مثل الدراهم على البيض ،بني النسور) فتحة( كان ضوء الشمس سعيد احلظ وتسلل من فرجة فإذا

  واهلَماهمِ افَاتهـ الَّلمعِ يف حمن   علَيك الرعد والبرق فَوقَهويخفَى
  )مههمة اجلنود وأصوام املختلطة( ولكثرة اهلماهم يوفه صورة الربق فوق هذا اجليش لكثرة ما تلمع س متيز صوت الرعد والوال

  

   يف كفر عاقبكمني  )53(

  
  8/40 : ميدح أبا القاسم طاهر بن احلسني بن طاهر العلويقال

  

   رقَاديِ، فَهو لَحظُ احلَبائبِوردوا   صباحيِ، فَهو عند الكَواعبِأَعيدوا
) نومي(، وردوا علي رقادي )الفتيات الالئي برزت صدورهن أول بروز( إيلَّ صباحي الذي فقدته بسبب السهر الطويل، وصباحي موجود عند الكواعب أعيدوا

  احلبائب ) برؤية( إال بلحظ موال أنا

  املَصـائبِ البعد ما بيينِ وبين  من     ليت ما بيينِ وبين أَحبيتِ فَيا
   البعد الذي بيين وبني األحبة موجود بيين وبني املصائبليت

   والقَواضبِ، العوايلِ، دونهاوقوع     على مثْليِ إذا رام حاجةًيهونُ
  ) بسببها(دون هذه احلاجة ) السيوف (اضبقولوا) الرماح(حاجة وقوع العوايل ) طلب( على من كان مثلي يف الطموح إذا رام يهون

هاكَثرييلثْلُ قَلِء مرامل اةيزولُ،     حاقيِ يوب  هشيثْلُ عبِ  مذاه   
  الكثري يف فال تأمل ، احلياة أم قصرت سيان فهي زائلة، وما بقي من عمرك لن يكون خرياً مما ذهبطالت

كقَى! إِليإذا ات نمم تيِ لَسفَإِن  اضضقارِبِعالع فوق اَألفاعيِ نام   
ا ) عض(، فإنين لست الذي يتقي عضاض )كُفِّي عين يا الئميت! (إليك األفاعي مث ينام فوق العقارب، فأنا جربت احلياة ومترست  
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   كَفْرِ عاقبِيف السودانَ  يلَ  أَعدوا     وعيد اَألدعياِء، وأَنهمأتاينِ
  يف قرية كفر عاقب) الرجال السود(، وعرفت أم أعدوا يل كميناً من السودان )املنتسبني لغري آبائهم(األدعياء ) ديد( وعيد جاءين

   قد أعدوا له كميناً ، يزعمون أم من نسل علي بن أيب طالب، قوموكان

ولَوذلَح مهدقُوا يف جدص  مهتلْ  ربِفَهكاذ رغَي ملُهيِ قَودحو فَي   
   صدقوا يف نسبهم لكنت أخذت حذري من ديدهم، فهل يكونوا صادقني يف هذا التهديد فقط؟لو

ابِيتِ بِأَيذُؤ رمل أَج بِالد     كوأَيم طَـانمل ت كَـأْهيبِ رـائ  
  !)مايلجِ(ركائيب ) تدسه( وأي بلد مل تطأه ؛ جتولت يف كل البالددقل )! نعليطرف (ذؤابيت بالد مل أجر بأي

  

   هديفالنجوم  )54(

  
تةُ وهو فيها، فقال املتنيبكُبِسي6/9 : أَنطاك  

  

  النجُّومِ  بِما دونَ عـ تقْنفال     غَامرت يف شرٍف مرومِإذا
  فال تقنع مبا هو أقل من النجوم) مطلوب( غامرت يف سبيل شرف مروم إذا

مقريٍفَطَعرٍ حيف أَم املوت     رٍ عظيمِمِـكَطَعيف أَم املوت   

   اللئيمِ  الطَّبعِ ةُـ خديعوتلْك     اجلُبناُء أنَّ العجز عقْلٌيرى
    لؤمهم لسترال، بل خيدعون أنفسهم . تعقالً) القعود عن املغامرة( يرون العجز اجلبناء

   مثْلَ الشجاعة يف احلَكيمِوال     شجاعٍة يف املرِء تغينِ وكُلُّ
   وال شئ أفضل من اجتماع الشجاعة واحلكمةتكفي، وحدها الشجاعة

يحاً وكَمحالً صبٍ قَوعائ نم    ـوآفَتهالفَه نمِـ م  السيمِق  
  أن فهمهم سقيم ) مشكلتهم(، وآفتهم )يقصد الشعر اجليد( يعيبون القول الصحيح كثريون

نولَكهنذُ اآلذانُ مأْخرِ القَعلى       تلومِــرائحِ قَدوالع   
  ومن معرفة) طبع( تفهم الشعر بقدر ما عند املرء من قرحية فاألذن

  

   قبل اهلجاءذليل  )55(
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  5/6 : وهو بدمشق أن إسحق بن كَيغلَغ يتوعده يف بالد الروم، فقال املتنيببلغه

  

   بيننا وسهوالــاً حزونيجوب     كَالم اجلَاهلِ ابنِ كَيغلَغٍ أَتاينِ
  وسهوالً) تالالً( قاطعاً حزوناً لغغي كالم ابن كَجاءين

. ولعل الرجل كان ينطق امسه بطريقة ثالثة مل تصلنا. وال نعرف أي االمسني الصحيح) 50رقم ( املتنيب مساه ابن كَيغلغ، بسكون على الياء، يف قصيدة سابقة كان

  وجيوز للشاعر لكي يقيم الوزن ما ال جيوز لغريه 

لٌولوائفْراَء حابنِ ص نيب كُنينِ   مل ييحيِوبمى رولَكَان طَوِيال س   
  وبيين هي طول رحمي لكانت مسافة طويلة، فهو ال يقدر أن يصل إيلّ) لقب ابن كيغلغ( حىت لو كانت املسافة بني ابن صفراء ولكن،

قوإسحهانأَه نلى مونٌ عأْمم     ،نكَولَكلَّى بِالبسيالــاِء تقَل   
   نفسه اإلهانةنسي يبكي لينأ إليه إهانة، فأكثر ما يفعله ه بن كيغلغ مأمون وال خطر منه على من وجوإسحق

سولَيهونصفَي هضريالً عمج     سيالولَيمكُونَ جيالً أَنْ يمج   
   أن يكون عرضه مجيالًصحيحاً  ليس مجيالً حىت يستحق احلفظ، وليس أمراً مجيالً والعرضه

   كانَ من قَبلِ اهلجاِء ذَلياللَقَد     ما أَذْلَلْته بِهِجائهويكْذب؛
   فأنا مل أحلق به الذل جائي له، فهو ذليل أصالً، كاذبوهو

  

   بالرعبنصرة  )56(

  
  13/39 : ميدح أبا العشائر احلسن بن علي بن احلسن بن احلسني بن محدان العدويقال

  

  ؟ الدمع خلْقَةً يف املآقيِتحسب       لكَثْرة العشاقِأَتراها
   طبيعي؟ بشكلو لقةًخ) العيون( هي لكثرة عشاقها ورؤيتها هلم يبكون من أمل العشق صارت تظن أن الدمع يترقرق يف املآقي هل

لْتدونَ املزارِح ،رز لو موفالي   اقِتنولُ دونَ العالَ النُّحلَح   
   إياكحائالً دون معانقيت ) هزايل( حنويل ألصبح أنت تزوريين أن كبيين وبني زيارتك، واآلن لو أمكن) وضعت حائالً( احملبوبة حلت أيتها

بثَاقلْمِ، ال ياحل أْيِ، ثَابِتقْـ الر  رعـد  لَه  رإِقْالقِ  ــلى أَم  
  )يضعضعه(ال يقدر أمر أن يقلقه ) التسامح( ممدوحه بأنه ثاقب الرأي ثابت احللم يصف
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   يف الوغَى متونُ العتاقِـدمكُم  ـال تع!  بينِ احلارِث بنِ لُقْمانَيا
  )    اخليل األصيلة(العتاق ) ظهور(متون ) احلرب( بين احلارث بن لقمان أدعو أن ال تعدمكم يف الوغى يا

عاباديِ ثويف قُلُوبِ اَألع بتفَكَأنَّ   الرُّعلَ  الَــ القالقيِقَبالت   
   بعثوا الرعب يف قلوب األعداء فكأم حاربوهم قبل أن يلقوهملقد

كَادىوتوها، الظُّبدوا عمضيِ    ، لتنهتفْساقِاــ ننإىل اَألع   
  لتضرب األعناق ) تسحب نفسها من أغمادها( تنتضي نفسها -ها الضرب  لكثرة ما عودو-) شفرات السيوف( الظىب وتكاد

  نِفَاقِ  من   إال من سيفُهـقَاك    فَما يلْـ، نفْع احلَديد فيكقَلَّ
   األعداء يالقونك بسيوف من النفاق، أي أم يسايرونك اتقاء بطشك أصبح لذا ،) مواجهتكيف( فيك  ينفع السيف احلديديال

ـإِلْفيف اَألن قَعـفُسِ    هذا اهلواِء أَومـ أنَّ احلرُّ املَذَاقِ امم   
   مر املذاق) املوت(هذا اهلواء الذي نتنفسه أوهم الناس أن احلمام ) أُلفة (إلف

   الفراقِ  بعد  ال يكُونُواَألسى   عجز، قَبلَ فُرقَة الرُّوحِ،واَألسى
   أصالً احلزنفلماذا إذن  حيدث بعد املوت،ال بالطبعارقة الروح للجسد عجز من املرء، واحلزن قبل مف) احلزن (األسى

كَمهنحِ عمبِالر تجاٍء فَركانَ،     ثَرللِ أَهخب نم ،وِثَاقِيف ـه   
   وأخذت ماهلمم فحاربته،هو خبل أصحابه) قيد (بالرمح ثراء كان حمبوساً يف وثاقٍ) أطلقت سراح( ما فرجت كثرياً

   يف اإلمالقِــرِميِ قُبحِ الكَقَدر     يف يد اللئيمِ قَبِيح والغنى
  على الكرمي  ) الفقر( قبيح على البخيل قبح اإلمالق الغىن

اعراللَّفْـش راعش هندخ دا    ،قَاقِ ـظاينِ الدبُّ املَعا رالنك   
  أنا شاعر اللفظ، وكالنا له معان دقيقة وفنان يف جماله ) صديقه( ولكن قصائده هي أجماده، وخدنه ،ر العشائر مبثابة شاعأبو

   صهِيلَ اجلياد غَير النُّهاقِـن  - تزلْ تسمع املَديح، ولَكـ مل
  )الرديءشعر غريي (خمتلف عن النهاق ) شعري العظيم( تسمع مديح الشعراء منذ زمن، ولكن الصهيل أنت

  

   درالدرُّ  )57(

  
  5/38 : املتنيب ميدح أبا العشائر أيضاًقال

  

  ـه قَتلَــم فراقُكُـي حأَولَ     تحسبوا ربعكُم وال طَلَلَهال
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   قتلين أنا قبل أن خيرب املكانلكم الرحيل، فرحيمأول األحياء الذين قتله) خرائبه بعد رحيلكم(وال طلله ) مكان نزولكم( تظنوا ربعكم ال

قَدبِكُم فُوسالن لَهقَب فَتلت     تأَكْثَـراكُوويف ه ذَلَةْـمالع   
  الكثري عن حيب لكم ) الالئمون( وقالت العذلة ،)بسببكم (بكمالنفوس ) هلكت( الرحيل تلفت وقبل

   الذي نقَلَههــ منيِ عندأَهونُ     الكذَاب الذي أُكَاد بِهإنَّ
افتراه الذي الشخص بالنسبه إيلَّ  منه)أتفه(الذي يوجه إيل كيداً أهون ) االفتراء (ابذَالك   

   ال يساويِ اخلُبز الذي  أَكَلَهمن     يشهِد الطَّعام معيِوربما
  شخصاً ال يساوي اخلبز الذي أكله) يدعو إىل طعامه(ما يشهد األمري الطعام ) كثرياً (ورمبا

   يعين ذلك الشخص الذي وشى به لألمري، وقيل امسه املسعوديوهو

ظْهِريورِفُهلَ يبِ، وأَعاجلَه     رغْوالدبِر رــمِ د  نمهِلَهج   
  يبقى له قدره ولو جهل قدره اجلاهلون) اللؤلؤ(وأنا أعرفه وأعرف وشاياته، والدر  شهريت، رغم جيهلين الشخص يدعي أنه هذا

  

   املالبسنشيد  )58(

  

  3/10 : املتنيب ميدح أبا العشائر أيضاًقال

  

   لَفْظٌ، وأَنت معناهوالدهر    اهبش أَ،كور ما مل ي،لناسا
   كلهم متشاون ولكن من رآك منهم فقد متيز عن بقية اخللق، فأنت بالنسبة هلذا الزمن جوهره، فكأن الزمن لفظ وأنت فيه املعىن  الناس

هاواجلُودرناظ توأَن ،نيع     أْسوالب اهنمي توأَن ،اعب   
  وأنت اليمني منهما ) الذراعني امتداد(مثل الباع ) الشجاعة(كالعني وأنت البصر هلا، والبأس ) الكرم (اجلود

دشنتهحائدا منابنٍ       أَثْوأَلْسبا لَهم ــن  أَفْواه  
  متدحه جمازاً بألسن ليست هلا أفواه ،علينا الناس اه اليت متدحه بالكرم إذ يرافهي نلبسها ويراها الناس ، املمدوح خيلع علينا الثيابهذا
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   السيفيات

  

  ) هـ346- 337( املتنيب وهو عند سيف الدولة احلمداين يف حلب شعر من املختار
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   يسري يف الصحراءسر  )59(

  
عند منصرفه من الظفر حبصن ) أبا احلسن علي بن عبد اهللا بن محدان العدوي( سيف الدولة ميدح املتنيب قال

 الديباج عليها صورة ملك الروم وصور وحشٍ من) خيمة( وقد جلس يف فازٍة نطاكيةأبرزويه وعودته إىل 

  16/42 :وحيوان، وكان ذلك يف شهر مجادى األوىل سنة سبع وثالثني وثالمثئة

  

   أَشفَاه ساجِمهــع تسعدا، والدمبِأَن   كَالربعِ، أَشجاه طَاسمهوفَاؤكُما
، وكذا وفاؤكما )املطموس منه(طامسه ) أكثره تسبباً يف احلزن(فالربع أشجاه : احلبيبة) مرتل(مثل ربع ) تساعداين بالبكاء( بأن تسعداين كماء صاحيب إن وفايا

  )   املنسكب( وأكثر الدمع شفاء للنفس هو الدمع الساجم ؛فكلما ضعف كان حزين أكثر

  هـ الئمنِـ الصفييهـخليلَي  قُّـأَع    أَنا إِالَّ عاشق، كُلُّ عاشقٍ وما
  هفاألكثر عقوقاً منهما هو الذي يلوم) خملصان(صفيان ) صاحبان( سوى عاشق، والعاشق إذا كان له خليالن لست

  ومنه ما جاء يف هذا البيت     .  الغربةأحدمها وجعلت موتني ه ولكنك جعلت، واحدواملوت". الغربة أصعب املوتني: "تقول مثالً.  العربية أسلوب بائد مجيليف

   اإلنسانُ من ال يالئمهبـويستصح     يتزيا بِاهلَوى غَير أهلهقَدو
  اهلوى من ليس عاشقاً حقيقياً، وكثرياً ما يصاحب املرء من ال يوافقه) يلبس( أكثر ما يتزيا وما

يِتلبِها، بِلَى اَألطْاللِ،ب فإنْ مل أَق   قُوفبِويف التُّر اعيحٍ ضحش  هماتخ  
   يف التراب فوقف طويالً يبحث عنهمهالذي سقط خات) البخيل(هذه األطالل إن مل أقف عندها طويالً كوقوف الشحيح ) امنحاء( مثل بِلى اهللا حماين

هذا من أرذل ما يقع لصبيان الشعراء : " بيت مشهور، وللشراح والنقاد كالم فيه كثري نعفيك منه، إال كلمة للصاحب بن عباد الذي علق على الشطر الثاينهذا

   " وولدان املكتب األدباء

   ازِمهـ حاخلَيلِ  ضـري  يتوقَّى  كَما   توقَّاينِ العواذلُ يف اهلَوى،كَئيباً
  )  اجلامح(احلصانَ الريض ) املروض(يتجنبنين لشدة حزين مثلما يتجنب احلازم ) الالئمات( باألطالل كئيباً والعواذل سأقف

   القَلْب عالمهاــ علَّمتينِ غَير موال    فراقاً رأَيتهينِ استغربت عيوما
   بالفراققبلهاليب أحس  فق، جبديدفين أستغرب الفراق، وعيين ال تعرال

   يلِ عالقمهتـ الردى حىت حلَرعيت     فَإنينِ،ونَح يتهِمينِ الكَاشفال
  حلوة يف حلقي  ) طعمه املر(  فلقد رعيت املوت يف حقول احلرب حىت صارت عالقمه ،عن اامي باجلزع من الفراق) مضمرو العداوة( الكاشحون فليسكت

بشمهيبشم بابيِ الشكبالذي ي   ـففَكَيوب  ،قِّيِهوت ــانِيهه  همـاد  
   الشباب على باكي شبابه هو الذي أسبغ عليه الشيب، فكيف نتجنب الشيب؟ والذي يبين الشباب هو نفسه الذي يهدمه غ أسبالذي

  فَاحمه  الشعرِ نـ ولَكن أَحسقَبِيح،    خضب الناس البياض ألنهوما
   أن أمجل الشعر ما كان أسود فامحاًعلىالناس بياض الشعر لقبح البياض، ) يصبغ( خيضب ال
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نسوأَحكُلِّه بيبةاِء الشم نـا     ميحيف فَـارِقٍٍ ب ةـازا شأَن همـائ  
  )ناظر إليه(أنا شائمه ) خيمة(سحاب بارق داخل فازة ) مطر(الشباب حيا ) رونق( من ماء وأمجل

   املتنيب أن ميطر عليه ذهباً، وقد فعلرجو سيف الدولة الذي يسوى القاعدة داخل اخليمة البارقة السحابة وما

   ـائمه دوحٍ مل تغن حموأَغْصــانُ     رِياض مل تحكْها سحابةٌعلَيها
لكن احلمام الذي على هذا الشجر ال ) شجر( دوح  ألغصانمو وعليها رس، ككل الرياض قماش اخليمة رسوم رياض ولكنها ليست من حياكة السحبعلى

  يغين، فهو جمرد رسم 

  ويسالمه  ـده، ضـد ضيحـارِب     حيوانَ البر مصطَلحاً بِهترى
   هذا القماش، وترى احليوانات متحاربة ومتساملةىعل) رافقاًمت( حيوان الرب مصطلحاً وترى

  ـائمه إالَّ عمـــانَ ال تيجَألبلَج   الرومي ذي التاجِ ذلَّةٌ صورةويف
  الذي ال تاج له سوى العمامة) املشرق( صورة مللك الروم بتاجه، ولكنه ذليل أمام األبلج وترى

واملتنيب يرى صورة الرومي على .  الروم وصنع منها خيمة، فالعرب مل يربعوا يف الرسممنبعض البسط اليت غنمها سيف الدولة  أرى ذلك القماش إال من ما

  القماش ويقارا بسيف الدولة بشخصه قاعداً داخل اخليمة 

رٍ، إذلَهلٍ وطَييكَرا خسىا عمكَبِها   رسراًـ عمل ي ـبقهاجِممإالَّ ج   
   منهم إال اجلماجم قب األعداء مل يوإذا رمى سيف الدولة بعسكريه هذين عسكر.  اجلثث بعد املعركة منتأكلخيل وطري، فالنسور ترافق اجليش ل:  عسكرانهل

تبغَضهفَاتص تأَيملَّا ر بِال     لَههماطي طَمذهت رعوالش ،فاصو   
  هذياناً ) رطانته( ملا رأيت صفات سيف الدولة العظيمة ال جتد من يصفها، بينما الشعر الذي يقال فيه ذي طماطمه غضبت

تةًوكُنعيداً بضأَر تممإذا ي    تيرس،رالس تفَكُن ،هموالليلُ كات   
   السر كامتفكنت مثل السر، وكان الليل يواريين فهو مثل ) سرت ليالً(أرضاً بعيدة سريت ) قصدت( إذا ميمت كنت

 وسيدها، القصيدةوهذا البيت من بدائع هذه :  على هذا البيت بقوله– الذي طبع يف أربعة اجزاء  لديوان املتنيب وقلما يعلق يف شرحه– أبو العالء املعري علق

وتكون أفخر جواهره، اليت يف وسط العقداجلوهرة أي(ا وواسطة قالد  (  

  

   أرهقته روحهجسم  )60(

  
  4/18 : املتنيب ميدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن أنطاكيةقال

  

نأيامذا اهلُمه؟ أَيتعمأَز  !    نحناممالغ تى، وأَنبالر تبن   
  فال حياة لنا بدونك ) الغيم(وأنت بالنسبة لنا كالغمام ) اهلضاب(؟ حنن كنبات الرىب )العظيم(أيها اهلمام ) نويت السفر( أين أزمعت إىل

   من الغيم وليس من نبع أو ر يستقي بالذات الرىب ونبات
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تـ لَياخلَي لَك ،لْتحتا، إذا ارـلُ،   أَنـا، وأَناخل ،لْتزإذا ن امي  
   خيل لك ال تفارقك يف رحيلك، وليتنا خيام تكون معك يف نزولكليتنا

   مقَامفيه للمجد  ومِســري،     يومٍ لَك احتمالٌ جديدكلَّ
   فأنت ترحل لكي جتاهد  ، للمجد  ومسريك هذا فيه ثبات؛ومسري) حتميل املتاع فوق اخليل للرحيل( كل يوم لك احتمال يف

  األجسام  اـ يف مرادهتعبت    كانت النُّفوس كباراً وإذا
  )طموحها( الكبرية تتعب أجسامها يف حتقيق مرادها النفوس

  

   املوت وخوض الوحلخوض  )61(

  
  2/17 : عند رحيل سيف الدولة من أنطاكية، وقد كثر املطروقال

  

   ما يمرُّ بِه الوحولُفأَهونُ     اعتاد الفَىت خوض املَناياإذا
   فإنه جيد خوض الوحول أمراً هيناً)املوت( املنايا ويالقي خيوض احلروب والذي

نماحلُو رونَ، أَمص،هتصا عفَم     هتةُ  أَطَاعونولُ احلُزهوالس  
  والسهول تطيعه   ) التالل( فإن احلزونة ، أمر احلصون بأن تنفتح له فما استطاعت أن تعصي أمرهوالذي

  

   النصال على النصالتكسرت  )62(

  
  18/44 : ويعزيه ا يف سنة سبعٍ وثالثني وثالمثئة، يرثي والدة سيف الدولةقال

  

  الِــ املَنونُ بِال قتاــوتقْتلُن       املَشرفيةَ والعوايلِنعدُّ
  بال قتال  ) املوت(مث تقتلنا املنون ) الرماح(والعوايل ) السيوف( املشرفية نعد

   من خببِ الليايلــني ينجِوما     السوابِق مقْرباتونرتبِطُ
  اليت تالحقنا وددنا باملوت) الزمن(الليايل ) ركض( من خبب نجيناقريبة منا استعداداً للحرب، ولكن اخليل ال ت) اخليل السريعة( السوابق ونربط
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نمياًوميا قَدقِ الدُّنشعمل ي !    نالِ لَـ ال سبي،ولَكإىل الوِص   
     سبيل لوصاهلاال أحد إال وقد عشق احلياة، ولكنها معشوقة ال

كيبصبِيبٍنح نم كاتييف ح     كيبصننامـ يف ميالِ كخ نم   
  )حلبيبطيف ا( يف هذه احلياة من حبيبك قليل وومهي كنصيبك يف املنام من اخليال نصيبك

   نِبالِمن  اءٍٍــ يف غشفُؤادي     حىت، الدهر باَألرزاِءرماينِ
  حىت صار قليب كأنه مغلف بغشاء من السهام ) املصائب( الزمن باألرزاء رماين

ترفَصامهينِ ستابإذا أَص     تترالِكَسصالُ على النصالن   
   السهام اليت تغلف قليبلا إذا أصابين سهم من مصائب الزمن تكسر نصله على نصوصرت

   أُبايلبِأَنْ  تــ ما انتفَعَألني     فَما أُبايلِ بالرزايا،وهانَ
  لقلة نفع املباالة ) املصائب( الدهر علي فصرت ال أبايل بالرزايا هان

   بِبالِــلُوقٍ لمخـر يخطُومل     املوت مل يفْجع بِنفْسٍٍكَأَنَّ
  بنفس قبلها، وكأنه مل خيطر ببال أحد) ينكبنا( خرب موا فكان مؤملاً حىت كأن املوت مل يفجعنا جاءنا

   بِاجلَمالِـنِ املُكَفَّـه الوجعلى     اِهللا، خالقنا، حنوطٌ صالةُ
  على وجهها املكفن باجلمال ) مسحوق الطيب الذي يرش على امليت(مبثابة احلنوط ) رمحته( اهللا صالة

   يف كَرمِ اخلاللِ اللَّحـد،  وقَبلِ   املدفون، قَبلَ التربِ، صوناًعلى
  له   ) حفظاً(ة صوناً الكرمي) اخلصال( هذا الوجه الذي كان مدفوناً قبل التراب وقبل القرب يف اخلالل على اهللا رمحة

اًأَطَابتوم تم كأَن فْسالن     ـهتنماقتوايل واخلَــيِ البـو  
  ، فقد عشت كرمية ومت كرمية )املاضيات( واخلوايل )األحياء ( النساء البواقيتها مت ميتة متنأنك) جعلها تطيب( النفس أطاب

،لْتزاً كَرِيهاًومل وموي يرت     ـرسيتف فْسالِ  بِاــه النولز  
  ) املوت(ومل تشاهدي مكروهاً من املكروهات اليت جتعل اإلنسان يتمىن الزوال ) مت (وزلت

رِواق رطبسم قَكفَو زالع     ـلْكمو  يلع  نِكالِابيف كَم   
كامل ) سيف الدولة(علي ، وملك ابنك )ممدود(العز فوقك مسبطر ) سقف( ورواق مت  

اولَونفَقَد نساُء كَمكانَ الن     لَتلَفُضسجالِ على  ـاُء النالر  
   كانت كل النساء مثلك لفضلناهن على الرجاللو

  للْهِاللِ  فَخــر التذْكري  وال   التأْنيثُ السمِ الشمسِ عيبوما
   وهي أعظم من القمر مع أن امسه مذكر  ، حبد ذاته ليس معيباً، فاسم الشمس مؤنث يف اللغةفالتأنيث

فِّندشيِ يماً، وتضعا بنضعا     بنراخــامِ على  أَوايل  هاَألو   
  ختلطت بتراب األرض  اليت ا) األوائل(األوايل ) رؤوس(ميشون على هام ) املعاصرون(بعضنا بعضاً، واألواخر ) يدفن (يدفِّن

   طه حسني أن أبا العالء أخذ هذا املعىن من املتنيب وصنع منه العجائبيالحظ
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،كتأَيلُوكَاً،رى ميف الذين أَر     كيكَأَنقتسم الِيف  ــمحم   
  )االعوجاج( بالنسبة للملوك اآلخرين كأنك مستقيم وسط احملال كرأيت:  سيف الدولةميدح

    دمِ الغزالِـض املسك بعفَإِنَّ    قِ اَألنام، وأنت منهم، تفُفَإِنْ
  رغم أنك واحد منهم، فأنت كاملسك الطيب رغم أنه جزء من دم الغزال) تفوقت على اخللق( فقت األنام فإذا

   

   بالشوقمشغول  )63(

   
 ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن محدان العدوي من أسر اخلارجي سنة ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  5/52)  عدد أبيات القصيدةنسبة ما اخترناه إىل (:سبع وثالثني وثالمثئة

  

لِ إِالماذةُ العياعلِوال     طَملْعاقل يف احلُب أْير   
   والعاقل العاشق ال ميلك لنفسه رأياً بل احلب يغلبه على رأيه أنصرف عن عشقي؟أن يف )الالئم ( مىت يطمع العاذلإىل

ادريكُمانيالقَلْبِ نِس نى   مأْبلِوتاقعلى الن اعالطِّب   
   العاذل من قليب أن أنساكم، ولكن حبكم طبع من طباعي، والطباع تأىب مطاوعة الذي يريد أن يتحلى ا نقالً ال أصالً  يريد

   وكُلَّ امرِئٍ ناحلِنحويلِ،  عشق من أَجلكُم َألوإِنيِ
   وأعشق كل شخص حنيل، أعشقهناأبسببكم ف) هزايل( حنويل وألن

تبهينِوالم نمل لُوالس   بِتلِواغقِ يف شوالش نم   
  ملن يلومين، وبت مشغوالً بكم) النسيان(السلو ) أهديت (وهبت

   على ثَاكلِ نـ شققْثياب   على مقْلَيتِ اجلُفُونَكَأَنَّ
  ) فاقدة ولدها( جفوين وهي مفتوحة من السهر متقرحة من البكاء، كأا ثياب شقتها ثاكل كأن

  

   اجليادأجرِ  )64(
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 إىل ، ملا قصده معز الدولة بن احلسني الديلي، املتنيب عند مسري سيف الدولة لنصرة أخيه ناصر الدولةقال

  5/28 :املوصل، وذلك سنة سبعٍ وثالثني وثالمثئة

  

   كَالقُبلِ، محبيهِنعند  ،والطَّعن   املَمالك ما يبنى على اَألسلِأَعلى
  ، والطعن عند حميب املمالك والفتوح له طعم القبل)أسنة الرماح( املمالك ما بين على األسل أعظم

ئَها لَقَدالم كننٍٍ ميكُلُّ ع أَتر    تدرجلِووةُ الدريخ فيس ريخ   
   خري سيف فكان سيف الدولة احلمداينجردت) الدولة العباسية( متلؤها، وخري دولة  أنك عني وجدتكل

كَموهِمتكَثْرضٍ لالٍ بِال أَررِج    كْترت مهعماً  جضلِ أَرجبِال ر   
   مث تركتهم أنت موتى واألرض خالية ، ما رأينا رجاالً ضاقت بكثرم األرضكثرياً

  مرتحلِ  غَير مرتحالً، أو  وفِّقْت     السعادةَ فيما أَنت فَاعلُهإنَّ
  مرافق لك فيما تفعله، وفقك اهللا يف ارحتالك ويف إقامتك) التوفيق( السعادة إن

   بِنفِْسك يف أَخالقك اُألولِوخذْ   اجلياد على ما كُنت مجرِيهاأَجرِ
  كما كنت تفعل، وابق على طباعك األوىل من اجلهاد )  جتري اخليلاجعل( اجلياد أجر

   مواصلتهعلى حيثه املتنيبف سيف الدولة توقف عن اجلهاد حيناً وكان

  

   اخلفيالسارق  )65(

  
 : وقد تويف مبيافارقني يف صفر سنة مثاٍن وثالثني وثالمثئة. حبلب،دولة عبد اهللا بن سيف ال، يرثي أبا اهليجاءقال

9/32  

  

   كَذاك الذي يبليِ ـينِ الذي يضوهذا     منك، فَوق الرملِ، ما بِك يف الرملِبِنا
  ) حيلل اجلسم(يشبه الذي يبلي ) يرهق(مثل ما بك وأنت يف بطن األرض، والذي يضين ) بسبب ما أصابك( منك – وحنن فوق األرض – بنا

كْترتانِياتالغ وددقَها، خوفَو     موعدجنِ النييف اَألع ناحلُس يبذلِ ت  
  الكحل منها مزيالً مجاهلا، فيسيل )الواسعة( خدود احلسان وعليها دموع تذيب مجال العيون النجل تركت

   فاَألسى ليس بِالطِّفْلِـالً تك طفْوإِنْ       تك يف قَبرٍ فَإِنك يف احلَشافإِنْ
  عليك ليس صغرياً) احلزن(، ولئن كنت طفالً صغرياً فاألسى )القلوب( يف قربك ولكنك أيضاً يف احلشا أنت
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ثْلُكومهنرِ سكَى على قَدبولَ       ال ينرِ على قَكــد  يلَةلِ املَخواَألص   
  ) كرم النسب(واألصل ) التأميل منه( ال يبكى قليالً لسنه الصغرية، ولكن يبكى بقدر املخيلة ومثلك

   بِال رِجلِـى بِال كَف، ويسعيصولُ     املوت إالَّ سارق دق شخصهوما
  بال رجل ) ميشي(بال كف، ويسعى ) يهجم(فال نراه، وهو يصول ) جسمه(شخصه ) صغر( كالسارق الذي دق املوت

درو اليلِ أببشنِهنِ ابع يساخلَم      ـهملسوي  ــدنعمللن ةـلِ الوِالد  
  يفعل شيئاً شبله عند والدته فهو ال يستطيع أن عن ابنه الصغري، ولكن إذا داهم النملُ) اجليش(اخلميس ) األسد( أبو الشبل يرد

   إذا داهم النمل الشبل قبل خروج شعره قضى عليهقيل

   وال موهبٍ جزلِـا، من الدنيتفُوت       لموتانا على غَيرِ رغْبةنبكِّيِ
نبكي (بكِّين (ا  بناعلى موتانا مع أنه ال توجدرغبة يف هذه الدنيا خنشى فو )عظيم(جزل ) غنيمة( وال فيها موهب ،)زواهلا(  

   من القَتلِـرب أنَّ املوت ضتيقَّنـت       ما تأَملْت الزمانَ وصرفَهإذا
  حيارب اإلنسان فاملوت هو عملية قتل يقوم ا الزمان لإلنسان) نكباته( وصرفه الزمان

   فيه إىل النسلِ ــاق وأنْ يشتحياةٌ،       الدهر أَهلٌ أَنْ تؤملَ عندهوما
  أن نأمل عنده احلياة، وال يستحق أن نشتاق فيه إىل النسل) مستحقاً( الدهر أهالً وليس

  

   لنا عليك اختيارما  )66(

  
  3/3 : سيف الدولة املتنيب عن صفة فرسٍ يرسله إليه فقال ارجتاالًسأل

  

عقوميفطَف داكن ناخليلِ م     لَوويانَّ اجل ــاديها أُلوفف   
   باأللوفضمن ما عندك من خيل هي ) اخليل األصيلة(طفيف، ولو أن اجلياد ) كرمك( اخليل من نداك مكان

نمـوصالو عمجلَفْظَةٌ ت اللَّفْظ   ـف :  ماملُطَه ذَاكواملعروف  
  ) احلصان التام اخلَلْق، الذي كل عضو فيه كامل(وهي املطهم :  لفظة جتتمع فيها أوصاف اخليل الكرميةوهناك

   ما يمنح الشريف  شرِيفكُلُّ     لَنا يف الندى عليك اختيار ما
   خنتار عليك، وكل ما متنحنا أيها الشريف شريف مثلكأن حقنا من ليس
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   الكالمسالف  )67(

  
  8/41 :يب ميدح سيف الدولة املتنقال

  

لقدهى، وأَذَقْتاهلَو نم تقَدتاس     نا ذُقْمفَّيتِ مع ـت  نم هاللْبب  
  )حزنه( يذوق من عفيت مثلما أذاقين من بلباله لتهمن اهلوى، وجع) انتقمت (استقدت

لَقَدةًوكُلِّ أرضٍ ساعل ترلُ     ذَخفجتست غَامرالض  نع  هالبأش  
  عن أشباله  ) جتعل األسد جيفل ويبتعد(لكل أرض ساعة أذيقها فيها احلرب والويل، وهذه الساعة تستجفل الضرغام ) ادخرت( ذخرت ولقد

   يجولُ املوت يف  أَجوالهضرب   الوجوه بِها الوجوه، وبينها تلقَى
  )  نواحيه( لوجه، وبني الوجه والوجه ضرب بالسيوف يتجول املوت يف أجواله  هذه الساعة يتالقى احملاربون وجهاًيف

ولقدالفَهالكَالمِ س نم أْتبخ     تقَيوسهاليجِر نم تمناد نم   
  )دية العااخلمر: اجلريال(، وسقيت ندمائي جبريال الكالم )أصفى اخلمر: السالف (همن الكالم سالف) خبأت( خبأْت وقد

   شعر أعظم مما قاله حىت اآلن، صدقفعنده

   بِجِبالهــرٍ، غَير معثَّبرزت،     تعثَّرت اجلياد بِسهلهوإذا
  يف سهول الكالم فإنين أبرز وأمتيز وال أتعثر يف جبال الكالم) الشعراء( تعثرت اجلياد إذا

شاجلَيهشيج كأَن رغَي ،كشيقَلْبِيف   ج ـه  ينِــهمويهالموش   
   موجود يف قلبه ويف امليمنة وامليسرة منه تناجليش جيشك ولكن أنت حتميه كأنك أنت جيشه، وأ!  سيف الدولةيا

رِدانَ املُتالطِّع رسانِهفُر نازِلُ     عنطوتــالَ اَألبهطَالأب نع   
  لرماح نيابة عن فرسان اجليش، وتنازل أبطال العدو نيابة عن أبطال جيشك بارةإىل املطاعنة املُ) تأيت (دترِ

  لرِجـاله  ـه من  يريد حياتيا       يرِيد رِجالَه لحياتهكُلُّ
  ! الزعماء يريدون رجاهلم حلماية حيام، يا من يقف حياته على رجالهكل

  

)68(  من عيونزنار   

  
  11/40 : وقد أمر له بفرس وجاريه، املتنيب ميدح سيف الدولةقال
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   قُلوبِ هذا الركْبِ شاقَاوأي     الربع أَي دمٍ أَراقَاأَيدرِيِ
  أي دم قد سفَك، وقلب أي شخص يف هذا الركب قد حرك؟  ) مرتل احلبيبة املهجور( يعلم الربع هل

  ـىالقَ يف جسومٍ ما تتالقَـى       وألهله أَبداً قُلُوب لَنا
إن قلبه وقلب حمبوبته يتالقيان يف احلب ولكن جسمه : يقول.  جسوم ال تتالقى يف الواقعاخل وألهل هذا الربع قلوب تتالقى يف املشاعر ولكنها موجودة دلنا

  وجسمها دوماً مفترقان  

تالًَفَلَيدكانَ ع ةبى األحولَ     هما  بٍـقَلْ  لَّ كُفَحطَاقَا أم  
   احلب كان عادالً فحمل كل إنسان من احلزن ما يطيق فقط ليت

،فاًوطَركَأْس اقشقَى العا   إنْ سقَبِهس ،قْصاقَاــانِيها نهد   
  ) مملوءة(احلبيبة يسقي غريي من العشاق من األمل كأساً ناقصة، ولكنه يسقيين كأساً دهاقاً ) نظَر (وطرف

رصخو ارصاألب تثْبت ـ عليكَأَنَّ    فيِهه  نقٍ نِطَاقَامدح   
  هلذا اخلصر ) زناراً(تشكل نطاقاً ) العيون( ينظر إليه اجلميع، فكأن احلدق وخصرها

تبجعاتاهسوقد ح املُدام     فَلَموج كَرسي ،أَفَاقَافَما  ـاد   
يقول هذا رجل ال تسكره اخلمر . فلم يفق من سكرة الكرم) وهب املال( ولكنه جاد ،نهااملمدوح فلم يسكر م) شرا(تعجبت عندما حساها ) اخلمر (املدام

  ولكنه مصاب بسكر الكرم فيعطي بال تفكري وبال تردد   

  اقَا استرــك أَظْفَر بِه منومل     تأْت اجلَميلَ إيلَّ سهواًومل
  )  سرقةً وخمالسة(، وأنا مل أظفر بالعطايا منك استراقاً )اًشوائيع(اجلميل إيلَّ سهواً ) تفعل( أيها املمدوح مل تأت وأنت

   يبِ لَحاقَاــاوِلُ برق يحكَبا     حاسدي عليك أنيِ فَأَبلغْ
   يب اللحاق حياول برق أي) سقط( كبا الذي وأنا ، عالقيت بك أنين السريع يف العلياءلى ملن حيسدونين عفقل

    ظُبًى رِقَاقَاــن ما مل يكُإذا     تغينِ الرسائلُ يف عدووهلْ
  فالعدو ال يفهم رسالة سوى حد السيف ). رقيقة(رقاقاً ) نصاالً( ال تنفع يف األعداء إال إذا كانت ظىب والرسائل

   وذَاقَا،مــ أَكَلْتهدـ قفَإِينِ     ما الناس جربهم لَبِيب إذا
   بينما هو قد ذاقهم وحسب،الناس، فأنا زدت عليه وأكلتهم أكالً) العاقل(ب اللبيب  جرإذا

اًفلماعدإال خ مهدو ومل     أَرهيند ــ أَراقَاـ إال نِفَ،م  
  إال نفاقاً ) تدينهم( خداعاً، ومل أجد دينهم إال الناس  أجد ودفلم

   

   املعركةظالم  )69(
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 وقصد ميافارقني يف مخسة ، وقد أمر غلمانه أن يلبسوا، املتنيب ميدح علي بن عبد اهللا سيف الدولة احلمداينقال

  10/42 : وذلك يف شوال سنة مثان وثالثني وثالمثئة،آالف من اجلند ليزور قرب والدته

  

  ؟ شعراً متيمالَــ فَصيحٍ قَأَكُلُّ   فَالنِسيب املُقَدم ، كانَ مدحإذا
  ؟)عاشقاً( متيماً كون، فهل كل شاعر فصيح جيب أن ي)موجوداً يف مقدمة القصيدة(مقدماً ) الغزل( أراد شاعر أن ميدح كان النسيب كلما

بلَحهلَى، فَإِناهللا أَو دبنِ عاب     اجلميبِه أُ الذِّكْردبــلُ ي  متخوي   
   الكالم اجلميل وبه خيتم أُ يبدذكره من العشق ، فب أبدأ بهبأنابن عبد اهللا أوىل ) واهللا إن حب (حلب

ضرعتكُلَّه رهالد لَةوالد فيس    ـِق طَبيصيف أَو ،هــال  ممصوي  
  سيف الدولة يواجه الزمن حمارباً إياه مثخناً جراحه : يقول). يعمق ضرباته(ويصمم ) أطرافه(يف أوصاله ) يصيب( يطبق  كلهلدهراسيف الدولة ) اجهو (تعرض

ازفَجهكْمحىت على الشمسِ، ح ،انَ   لَهحوب ،ـىت لَهمسيرِ، مدعلى الب   
سيف الدولة نافذ الكلمة يطيعه اجلميع من أفراد ودول حىت إن الشمس ترتل : يقول. على صفحة البدر) ختمه(أمره حىت على الشمس وبان ميسمه ) فنفَذ (فجاز

  عند حكمه وميسمه موجود على صفحة القمر   

   شاَء حازوها وإنْ شاَء سلَّموافَإِنْ   العدى يف أَرضهِم خلَفاؤهكَأَنَّ
  أو يسلموا له) ميلكوا(ا يف أرضهم، فبحسب مشيئته حيوزو) مندوبوه( كأم خلفاؤه فاألعداء

   العرمرمسـ رسلٌ إالَّ اخلَميوال     كُتب إالَّ املَشرفيةَ عندهوال
  )  اجلرار(، وال رسل سوى اجليش العرمرم )السيوف(عند سيف الدولة يرسلها لألعداء سوى املشرفية ) رسائل( كتب وال

فَلَمرٍ لَهصن نلُ مخي ،دلُه ي َنومل   مكْرٍ لَهش نلُ مخي ،فَم لَه نم   
   من له يد نصر سيف الدولة، وكل من له فم شكره، أي كل الناس  كل

   درهم  يخلُومل  ، يخلُ دينارومل   يخلُ من أَسمائه عود منبرٍٍ ومل
   يدعون للحاكم بالنصر والتوفيق، والمتداد سلطته على البالد صار كل دينار ودرهم حيمل امسه  كل منرب تراه مذكوراً بالتعظيم، وخطباء اجلمعةوعلى

وبرض،قينِ ضياماحلُس نيا بوم   ريصب،مظْلنِ مياعالشُّج نيا بوم   
   رغم وجود ظلمة بني هذين الشجاعني من غبار املعركة  رغم أن ما بني السيفني ضيق للقرب بني املتبارزين، وبصري مبا جيري) كثري الضرب (ضروب

  ال يعرف يقوهلا سوى أيب الطيب، فقف ا سويعة وردد البيت على نفسك فالشعر غناء، والكالم احللو قليل، واحلياة قصرية " وما بني الشجاعني مظلم" الـ هذه

   تتبسم  ــادهاأَغْم التيه  يف من     نحن سميناك خلْنا سيوفَناإذا
  تومهنا أن سيوفنا تبتسم داخل أغمادها فخراً) سيف الدولة( حنن ذكرنا امسك إذا

 األريب أن املديح الذي يسمعه رياء، وأن املادح ميولقد واهللا يعرف احلك.  وكل امريء حيب املديحراً،يكون مسرو:  إذا مدحته صادقاً أو كاذباً يبتسمواملرء

وما أكثر من يعرفون هذه اخلصلة يف الناس .  وصادقاًاً والكرام أكثر من ينخدع باملديح كاذب املديح؟ةنغم على رقص يقلبه أن ويشعر حكذاب، ولكنه يرتاح للمد

وتراه .  خرياً منك، أرجوك كفىعيويبويا أخي إين واهللا أعرف حسنايت : بلسان ثابت فصيحوأنت تنظر يف عني املادح املرائي، وتقول له . فيستعملوا استعماالً
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كلنا حنب من .  هم الذين قال عنهم املتنيب إم يأتون وبأيديهم سيف من نفاقءهؤال.  على ما يريد، يف الغالب،ويف النهاية حيصل. ال يرمش ويواصل املديح

  فضلون املدح الكاذب، ألنه برهان خضوع ميدحنا صادقاً، وامللوك واملدراء ي

  

  النكسة  )70(

    
 وقد خذله بعض جنده ورقدوا بني قتلى الروم طلباً ، ا سيف الدولة على أيدي الرومين املتنيب يف هزمية مقال

  16/49:  وتركهم لينأسروا، فأسلمهم سيف الدولة،للنجاة

  

   أو حدثُوا شجعوا، قاتلُوا جبنواإنْ   بِأَكْثَرِ هذا الناسِ ينخدعغَيريِ
   ينخدع بأكثر هؤالء الناس، واحلق أم جبناء يف القتال شجعان يف الكالم فقطغريي

   يمتنِع ــاِء بِابنِ أيبِ اهلَيجواجلَيش     تمتنِع السادات كُلُّهمبِاجليشِ
  )سيف الدولة(ش هو الذي حيتمي بابن أيب اهليجاء  اجليلكنالسادة والزعماء، و) حيتمي( ميتنع باجليش

  والبِيع  بِه الرُّوم والصُّلْبانُ تشقَى     أقام على أَرباضِ خرشنٍةلقد
  بسببه ) تتعب(تشقى ) كنائسهم(وكان الروم وصلبام وبيعهم ) بلد من بالد الروم(خرشنة ) أسوار( أرباض على  سيف الدولة)مكث( أقام لقد

    بِها اجلُمع ــوداً املَنابِر، مشهلَه   لَه املَرج، منصوباً بِصارِخةمخلًَى
   وتقام هناك يف أرض الروم صالة اجلمعة،"صارخة"قد أخاله الروم خوفاً، ومنابره منصوبة يف مكان امسه ) السهل (املرج هناك ومكث

عمطفيِي رالطَّي هِهِمطولُ أَكْل كحىت   مـ تادـ على أَحيهِمائقَعت   
   تطمع يف الروم، ولكثرة ما تعودت النسور أن تقع عليهم وتأكل حلومهم وهم جثث فهي تكاد تقع عليهم وهم أحياءالطري

   الذي شرعواـرع محبته الشعلى     رآه حوارِيوهم لَبنواولو
  سيف الدولة لبنوا على حمبته شريعتهم )  املسيحتالميذ السيد( احلواريون رأى لو

   صنعوابِما األمري، فَجازاهم  خانوا  إنَّ املُسلَمني لَكُم :  للدمستقِقُلْ
  هم ممن خانوا األمري فجازاهم بذلك) الذين سلمناهم لكم(إن املسلَمني لكم ) قائد الروم( للدمستق قل

مموهتدجو كُمائماً يف دامكَأَنَّ     نِي  الكُمقَت مـــاهوا  إِيعفَج  
وكان بعض جنود سيف الدولة ادعوا أم قتلى وارمتوا قرب .  نائمني قرب جثث قتالكم، كأم يتمسحون ذه اجلثث حزينني على مصري أصحااجدمتوهمو

  اجلثث للنجاة من القتل 

  الضبع  املَيتةَ، إال،  ـلُ، يأْكُفَلَيس  م كانَ ذا رمقٍ تحسبوا من أَسرتال
  إال الضبع) اجلثة( وليس يأكل امليتة ،فهم موتى جببنهم، وأنتم بأسركم هلم مثل الضبع) بقية من حياة( تظنوا أن الذين أسرمتوهم كان فيهم رمق ال



108 
 

   إذا رجعواـلٍا بِال فَس يكونولكَي     عرض اُهللا اجلنود بِكُموإِنما
  عندما يرجع    ) منحط( وحىت يكون اجليش خالياً من أي فسل ، حىت تقتلوا أو تأسروا اجلبناء،جيش سيف الدولة بكم) امتحن( عرض د قواهللا

  التبع الدولَة  ــف غَازٍ لسيوكُلُّ     غَزوٍ إلَيكُم، بعد ذا، فَلَهفَكُلُّ
   وإن كل غاز هو جمرد تابع لسيف الدولة سيد الغزاة ؛)النصر فيه له( لسيف الدولة  بعد هذا الغزوزو لبلدكم كل غسيكون

   وتبتدع ــأْيتِ، تما تخلُق  وأنت     الكرام على آثارِ غَيرِهمتمشيِ
   يف أفعالكمبتدع سيف الدولة يا من الناس يقلدون من سبقهم من الكرام، ولكنك الكرام

   الضرعالعاجِز  ـه غَيرك فيوكَان   يشينك وقْت كُنت فَارِسهوهلْ
  ؟  )الضعيف(وقت كنت فيه الفارس وكان غريك العاجز الضرع ) يعيبك( يشينك وهل

نلِّ المحم مسِ كانَ فوقشهعضوم   ـفَلَيسفَعرــ يهعضئٌ وال يش   
  )خيفضك( مكانك فوق الشمس فال شئ يرفعك وال يضعك . لست يف معرض تقييمأنت

رهالدرظتنم فيوالس ،رذتعم     ـمهضوأَر عبتروم  طَافصم  لَك   
  )  مكان قضاء الربيع(ومرتبع ) ن اصطيافمكا( املقبلة، وأرض الروم لك مصطاف ةا والسيف منتظر الغز– عن هذه اهلزمية اليت حلقت بك - يعتذر إليك الزمن

   القصيدة ينبئ عن أا كانت هزمية نكراء  جو أن على يف كل القصيدة ال يصرح باهلزمية، ولكن التاريخ عرفنا ا، املتنيب

   السبع  املخلَبِاتو كُلُّ ذَولَيس   السالح جميع الناسِ تحملُهإنَّ
  وقيل غري ذلك . وما بعد ليس كلها خربها وامسها ضمري الشأن.  كل من له خملب من احليوان سبع األمر أن شخص حيمل السالح، ولكن ليسكل

  

  هلُمـنا  )71(

  
 تهم وبلغه أن العدو يف أربعني ألفاً فتهيب، سيف الدولة على لقاء الروم يف السنبوس سنة أربعني وثالمثئةعزم

  5/15) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (:شد أبو الطيب فأن،أصحابه

  

   اِإلذْنا ـا ساكنِهـر فيها غَيونسأَلُ     دياراً ما نحب لَها مغنىنزور
  تلك البالد، ونستأذن يف زيارا قائدنا سيف الدولة ال سكاا ) ربوع( بالد الروم غازين وحنن ال حنب مغاين نزور

   عدنااـخلْفَن  ما تركْنا أَرضهم إذا     علم الرُّوم الشقيُّونَ أَنناوقد

   حاجاتنا الضرب والطَّعناإىل  لَبِسنا   إذا ما املوت صرح يف الوغَىوأَنا
  لرماح وسيلة لتحقيق حاجاتنا اختذنا الضرب بالسيوف والطعن با) احلرب(يف الوغى ) برز واضحاً( املوت صرح إذا
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   ناـ هلُموفـ للسُّياـ وقُُلْن ،إِلَينا    لَه قَصد احلَبيبِ لقَاؤه قَصدنا
  ) هيا( للسيوف هلم وقلنا، )إىل نفوسنا(لقاؤه إلينا ) حمبوب( للقاء شخص حبيب كقصدنا للموت قصدنا

  أَمنا  الفَتى  إالَّ ما رآه نـ األموما   اخلوف إالَّ ما تخوفَه الفَتىوما
   على نظرة اإلنسان ملا هو خطر وملا هو آمنيعتمد ونسيب األمر

   

   مع الليايلمطاردة  )72(

  
  23/43 : وقد أراد سيف الدولة قصد خرشنة فعاقه الثلج عن ذلك، املتنيبقال

  

  ـاجِد لَممنيِ اخلَود  ـع ضجِيوإنَّ       ذَات اخلَالِ يفَّ حواسدعواذلُ
 ماجد خبليل) أي ممثالً يب( مين لظفرت) الفتاة الناعمة(للخود ) خليالً(ما هن إال حاسدات هلا، ولو كنت ضجيعاً ) بسبيب(صاحبة اخلال يفَّ ) عاذالت (عواذل

  قالئمات تلك الفتاة يف صلتها يب حاسدات هلا، وإنين خلليل شريف ملن أعش: يقول). شريف(

دريرقَاد وهبِها، وثَو ناً عدصيِ       يعيوداقر وهها، وفاهلَوى يف طَي   
  حىت عندما يرى طيفها يف املنام) اجنرافه( اخلليل الشريف يرد يده عن جسم احملبوبة رغم قدرته على مباشرا، ويعصي هواه هذا

  ـرائد اخلَاحلسـانُ  ـاك تتصبفَلم     كُلِّ خلْوةيف كُنت تخشى العار إذا
   ؟)الناعمات(احلسان اخلرائد ) جتتذبك( فلماذا إذن تتصباك ،يف كل خلوة) العالقة اجلنسية( أنت تتجنب العار – خياطب نفسه – أيها الرجل يا

أَلَحهفْتحىت أَل السُّقْم لَيع       يبِـ طَبِيلَّـومانِيبِـ ج،  دائووالع  
  اجللوس جبانيب) زائرات املريض( ومل طبييب والعوائد ،حىت صار مألوفاً يل) مرض العشق( علي السقم أحل

تررارِ احلَبِيبِمعلى د ،تمحماديِ     فَحوج،داهاملَع اديجيِ اجلشلْ توه   
 اجلياد) الديار املتروكة(املعاهد ) تحزِن(، فهل تشجي )فرسي(جوادي ) صهيالً خفيفاًصهلت ( فحمحمت ، بعد أن هجرها القوم)خيامه ( بدار احلبيبمررت

  أيضاً؟ 

  الَئد الوـه الشولِ فيـب ضرِيسقَتها     منزِلٍرسمِ من الدهماُء نكر توما
  ) النياق(الشول ) حليب(ضريب ) الفتيات(مرتل كانت قد سقتها فيه الوالئد ) بقايا(رسم ) السوداء(فرسي الدمهاء ) جتهل( تنكر ال

  ارِدـ وأُطَهـ كَونِنـ عارِدينِـتطَ       والليايلِ كَأَنها ، بِشٍئأَهمُّ
  وأطارده) حصوله( بتحقيق شئ عظيم ولكن الزمن يطاردين عن كونه أهم

يدحٍة ولْديف كُلِّ ب اخلُالَّن نظُإذا      مـ عـ املطلمقَلَّ وب  داعاملُس  
  وإذا كان طموح املرء كبرياً مل جيد من يساعده. يف كل بلد) أصدقاء( وحيد بال خالن أنا
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   شواهدعلَيهـا، هلا، منها،  سبوح،     عد غَمرة، يف غَمرة بوتسعدينِ،
  على أصالتها   ) عالمات(هلا من جسمها شواهد ) فرس(بعد غمرة سبوح ) مأزق(يف غمرة ) تساعدين (وتسعدين

   مراوِد الرمـاحِ  ـت حتمفَاصلُهـا       على قَدرِ الطِّعان، كَأَنماتثَنى
  )حلقات اللجام اليت تدور حبرية(فكأن مفاصلها لليونتها مراود ) الطعن بالرماح( فرسي حبسب الطعان تتثىن

يِ،وأُورِدديف ي دنفْسيِ، واملُهن      وارِدمصنَ ال يرــد  نجمال ي دال  
  )يقاتل( جيالد من ال) يرجعن(ال يصدرن ) أحواضاً(، وسيفي بيدي، موارد )أرمي بنفسي( نفسي أورد

   مل حيارب بقوة   إن) تعيده ساملاً ( وهذه املوارد ال تصدره،واملتنيب يورد نفسه موارد احلرب. عن املاء بعد أن يشرب" يصدر"املاء ليستقي، مث " يرد "واملرء

نولَككَفَّه لِ القَلْبمحعلى      إذا مل يمحمل ي الةـلِ حدساع الكَف   
   بقوة قلبه وليس بقوة جسمه قاتلمل حيمل كفه اليت تقاتل فإن ذراعه لن حتمل هذه الكف، فاملرء ي) جرأته(رء  قلب املإذا

يلَيلرٍ!خاعش رى غَيي ال أَرإِن ،    ميِفَلنى وموعالد مهنم  دائ؟القَص  
  ؟ أنا تأيت القصائدمين بينما) ادعاء الشعر(نسمع منهم الدعوى ) لماذاف(ما أراه هو شاعر واحد فقط، وهو أنا، فلم !  صاحيبيا

 وكان قوي الشعر، وكان بطيئاً ال يصف املعركة إال بعد أشهر من وقوعها، ولسيف الدولة معه نوادر يف دولة، الشاعر أبو العباس النامي يف بالط سيف الوكان

  هذا البطء 

   اليوم واحدـة الدولـف سيولَكن      إنَّ السيوف كَثريةٌ:  تعجبافال
   السيوف كثرية ولكنه هو بينها املتفرد احلقيقي، مثلي تعجبا فسيف الدولةال

  ـاقد نللنـاسِ أنَّ الدهر  تيقَّنـت       رأيت الناس دونَ محلِّهوملَّا
  )يفرزهم فرزاً ويربز اجليد منهم(الزمن ينقد الناس تيقنت أن ) أدىن منه مرتبة( رأيت الناس كلهم دون حمله وعندما

مقُّهالطُّلَىأَح برض نم فينِ     بِالسوبِاألمه نم تـان  عليه  دائدالش  
   وأحقهم باألمن من هانت عليه شدائد احلرب،)األعناق( الناس حبمل السيف من ضرب به الطلى أحق

   جاحدــدك لمجيها وما فبِهذا،     وم أهلُها بِالد اِهللا ما الروأشقَى
  جمدك يا سيف الدولة) ينكر( الروم، ومع ذلك فليس فيها من جيحد بالد) أي بالسيف( ذا البالد )أتعس (أشقى

  قَالئد  نــأَعناقهِ  يف لُكـوخي   احلُصونُ املُشمخرات يف الذُّرىوتضحيِ
  ) عقود يف العنق(وقد أحاطت ا خيولك كأا قالئد ) القمم(يف الذرى ) العالية( احلصون املشمخرة وتصبح

ىفَلَمالظُّب ناها ممح نإال م قبى     يهلَميفَتيُّـوالثُّ  اـ شد  دواهالن  
 وبقيت  الروم رجالتلقُ: يقول). األثداء املشرئبة(والثدي النواهد ) مسرة شفتيها(ملى شفتيها ) نصال السيوف( يبق من الروم ساملاً إال من محاها من الظىب فلم

  الفتيات املسبيات الالئي محتهن أنوثتهن من القتل 

  كَواسد  اتــ لَدينا ملْقَينـوه     يف الدُّجى علَيهِن البطَاريِقتبكِّيِ
بكِّيت) كاسدات(يف الليل، ولكنهن ملقيات عندنا كواسد ) زعماء الروم(ق على هؤالء النسوة البطاري) بكيت (  

  فَوائد  عند قَومٍ   قَومٍبــمصائ       قَضت األيام ما بين أَهلهابِذَا
  ذا: بذا



111 
 

  قائد  ـسِ للنفْـسِ طَبع النفْولَكن     يرى طُرق الشجاعة والندىوكُلٌّ
   يعجز عن سلوكها إن مل يكن طبعه مواتياً، فالطبع يقود املرء ال جمرد اإلدراك ه، ولكن)الكرم( شخص يبصر الطرق حنو الشجاعة والندى كل

تبهن هتيوارِ ما لو حاألعم نم     ئَـتنلَهنيـــا الد  كبِأَن  دخال  
  إىل عمرك ما بت من األعمار لكانت بشارة للدنيا بأنك خالد ال متوت ) ضممت( أنك حويت بت أعمار األعداء باً، ولو!  سيف الدولةيا

  

  

   دامت لغريكلو  )73(

  
  8/31 : وقد تويف يف شهر رمضان سنة أربعني وثالمثئة،"مياك" املتنيب يعزي سيف الدولة بعبده قال

  

  بِنصيبِ ــاالته من حآلخـذُ     يحزِن اُهللا األمري، فإنينِ ال
  أدعو له بذلك وأنا مستفيد من هذا الدعاء ألنين أحزن حلزنه: يقول.  أحزن حلزنهفأنا ، اهللا أال حيزن األمريأدعو

 املتنيب دمقص إىل وهدانا.  النظر يف البيتدموهذا فهم من مل ي.  فأنا املتنيب بكل عظمته حزين مثلك،ال حتزن أيها األمري:  على أن معناهالبيت بعضهم فهم وقد

 الواحدي على غلط ونبه. اهللا لن جيعل األمري حيزن، ألنين أشاركه احلزن:  الصاحب غلطة أفدح يف فهم البيت، ففهمه على أنه يعينوغلط. املعريشرح 

ولعله ما ركبها إال . أبو الطيبوملن العروض من مهه فالبيت فيه خرم يف أوله، مطية قلما ركبها . واهتدى اليازجي بشرح املعري آخذا بعض عبارته. الصاحب

  تنبيهاً على عرفانه وجودها  

نكَى أَسًىومب ضِ ثُمأهلَ األر ركَى   سبهرس ونيوقُلُوبِــا  بِع    
  فهو يبكي بعيون وقلوب الناس) حزناً( كل الناس، لذلك فعندما يبكي أسًى ر الدولة سوسيف

   حبِيب حبييب ـيِ إىل قَلْبحبِيب    وإنْ كانَ الدفني حبِيبه، وإني،
   ولكن من كان حبيب حبييب فهو حبييب أيضاًيل، حزين رغم أن املدفون حبيب لسيف الدولة ال وإنين

   كلَّ طبيبِ وتـ دواُء املوأَعيا     فَارق الناس اَألحبةُ قَبلَناوقد
  األطباء احلصول على دواء للموت ) أعجز( من قبل، وأعيا  الناس األحبةُفارق

   وذُهوبِ  ٍةـ جِيئمن  بِها منِعنا   فَلَو عاش أهلُها ، إىل الدُّنياسبِقْنا
   الذين سبقونا على قيد احلياة ملا بقي لنا مكان نروح وجنيء فيه من االزدحامظل هذه الدنيا، فلو إىل نوالكثري سبقنا

  بِ فراق سلييِـ املاضوفَارقَها     اآليتِ تملُّك سالبٍتملَّكَها
   يفارقها كأا سلبت منه غصباً)الذاهب ( للدنيا يتملكها كأنه سلبها وصارت له، واملاضياآليت

   لوال لقَاُء شعوبِ، الفَتىوصبرِ   فَضلَ فيها للشجاعة والندىوال
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  والصرب أي قيمة) الكرم(ملا كان ملفاهيم الشجاعة والندى ) املوت( لقاء شعوب  مل يكن هناكولو

   بعد مشيبِـه امرِئٍ خانتحياةُ    حياة الغابِرِين لصاحبٍ وأَوفَى
  ذا هو أفضل ما عند الدنيا للمرء حياة ختونه وجره بعد املشيب، فاإلنسان احملظوظ من وصل إىل عمر يشيب فيه، ههي لصاحبها وفاًء حياة وأكثر

   

   الوخيمةالغنيمة  )74(

  
  24/45 :341 يف احملرم سنة مرعش حصن ويذكر بناءه ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  

ناكيفَدنبا ما كَرنتعٍ، وإِنْ زِدبر   كفَإِنالش تكُن قاـربرسِ والغملشل    
   احلبيبة كانت مشساً تشرق وتغرب فيك أيضاً و،ألنك مهجور، فقد كنت بالنسبة لنا الدنيا كلها) حزناً( يا ربع احلبيبة وإن زدتنا كرباً فديناك

لناوكيف عدمل ي نم مسفْنا ررففُـؤاداً   عرعل ــانسا؟ـومِ الروال لُب    
  ) عقالً(الرسوم املمحوة وال لباً ) متييز(احلبيب الذي مل يترك لنا قلباً لعرفان ) بقايا( ميزنا رسم وكيف

   ركْبابِه  ــم عنه أنْ نلــانَ بلمن    نمشيِ كَرامةًارِ عنِ اَألكْونزلنا
  ) راكبني(ركباً ) نأتيه(نجِلُّه أن نلم به : عن الربع) ابتعد(للمحبوب الذي بان ) إجالالً(وترجلنا كرامة ) سروج النياق( عن األكوار نزلنا

ذُمنها بِهلعيف ف رالغ ابحالس     رِضعلَّمـا كُعنهـا  ونطَلَع باـتتع   
   بوجوهنا عنها عاتبني عليها انحش وغريت معامل الربع، وكلما رأينا سحباً يف السماء أَت أمطرألا) البيض املاطرة( السحب الغر نذم

نومتقَلَّبيا طَويالً تالدُّن بحنِعلى   صيـ عقَههدى صرااـ حىت يذْبك   
   يعش طويالً تتقلب الدنيا أمامه فيعرف من حقائق األمور ما جيعله يرى الصدق كذباًمن

   الذي هباــم ذاك النِسيـد مل يعإذا   التذَاذيِ باألصائلِ والضحىوكيف
  والضحى وأنا مل أعد أشم نسيم األحبة ) أوقات الغروب( استمتع باألصائل وكيف

تذَكَربِه الً كَأَنْ مل أَفُزصو ـاً    بِهشييِ  وعكَأَنكُن ـتأَقْطَع اـهثْبو   
  مضى وصار بعيداً كأنين ما كنت فزت به، وتذكرت عيشاً يف أيام الشباب كان مير سريعاً كأنين أقطعه قفزاً ) عالقة(زور الربع املهجور تذكرت وصالً  أوأنا

ةانوفَتنِ العيناهلَوى ي الَةإذا     قَت  تفَحخنيهــاً شحوائاـا ربش   
  )عاد لشبابه(وى إذا هبت روائحها على شيخ شب  فتاة فتانة العينني قتالة اهلورب

  ـبا ما زود  الضــرِ يف السيوزودينِ     لَعب البين املُشت بِها ويبِلقد
 زواحف من(زود الضب  يتما لسريي تزودت أتزود من فراقها ال نظرة وال قبلة بل ومل فهي رحلت وأنا رحلت، ا ويب،) املشتت(املشت ) الفراق( البني لعب

   يهتدي إليه وال  إن الضب يبتعد عن جحره فيضلُّوقالوا ؛وهو احلرية) الصحراء



113 
 

نومهدودواريِ جالض دكُنِ اُألست   كُني  لُهحـاً، ليبصمطْعوم باـهغَص    
  ) بالقوة(غصباً ) طعام( كانت جدوده كاألسود الضارية أي أنه من قوم أشداء، فإن ليله يج كالصبح، وينال ما يناله من مطعم من

تولسراكإِد دعأُبايلِ ب لىياثأَكَانَ    العرـاً تناولْـا مت با ـتأم كَس    
  اً أم من كسب يدي اد ال يهمين إن كان ما أحرزته موروثكدرِ أن أُبعد

بفَرهنفس دا لَّمعليِمِ     غُالمٍٍ عكت  لَةوالد فيس نباالطَّعروالض    
   من يصنع اد بيده كما فعل سيف الدولة إذ تعلم الطعن والضرب وحدهفهناك

ابهتدائدح يهو ،اهلند سيوف   إذا  فكيـف كانتارِيــةً نِزبرا  ع  
  ، يعين سيف الدولة )جد العرب(، فكيف عندما تكون السيوف ناساً عرباً من نزار )من حديد( الناس السيوف وهي جمرد حدائد يهاب

بهرويهدحوالليثُ و ،الليث ناب   ـوثُ الُّليـانَ إذا كفكيف  ا لَهبحص  
  جنود سيف الدولة الليث مرهوب والليث وحده، فكيف والليوث تصاحبه، يعين وناب

يملىعوالُّلغ ياناترارِ الدبِأَس     لَهفْضت  طَراتخ باــحوالكُت الناس   
تفضح جهل الناس وقلة ما يف الكتب من ) أفكار(، وله خطرات )األوجه املختلفة للكلمات يف اللغة العربية( الدولة عامل متبحر بأسرار الديانات واللغات سيف

  عمق

ورِكْتافبنلُودكأن ج ،ثغَي نم   بِهيبالد بِتنت اــاجبصوالع يشوالو   
، أي أن سيف الدولة )قماش ميين(والعصب ) نقوشالقماش امل(الذي يهطل على أجسامنا فتنبت احلرير والوشي ) املطر( يا سيف الدولة أيها الغيث بوركت

  يكسوهم كل هذا 

   غالٍ وعزيز ألنه نسج يدوي، ولذا كان اخلليفة إذا سر من شاعر أو قائد خلع رداءه ورماه إليه، ومن هنا تسميتنا اهلدية باخللعة     يف املاضيوالقماش

   صرت لَهم حزبا- حزب اِهللا - وأَنك     ألهلِ الثَّغرِ رأيك فيِهِمهنِيئاً
   صرت ناصراً هلم-اهللا ) ناصر( يا حزب - وألنك هم،منت ألنك سرر) املوقع احلدودي( أهل الثغر ينء

   الفَقْر واجلَدباـــرد بِجود تطْويوماً     بِخيلٍ تطْرد الروم عنهمفَيوماً
  )القحط(وتطرد الفقر واجلدب ) كرمك( يوماً تأيت خبيلك وتطرد الروم عن بلدهم، ويوماً تأيت جبودك فأنت

راياكسرتت اربه قتسمى، والد  ـهلوأصحابوأمــى، قَت ى  ـوالُهبهن   
   قتلى وأمواله منهوبةصحابهأهارب و) قائد الروم( والدمستق ،)تتتابع( تترى سراياك

    غَنِيمته رعباـــت من كانويقْفُلُ   يترك األعداَء من يكْره القَناكَذَا
  ، ويقفل راجعاً من كانت غنيمته من احلرب أن حيمل رعباً يف قلبه )الرماح(م اجلبان الذي يكره القنا  يترك األعداء وشأهكذا

   اهلُدباـده يف الرقْـدب يتلَقَّى اهلُكما   ساعةً رماحان بعدما التف المضى
   يصمد يف املعركة سوى رمشة عني  هو مل: وأيضاًرمش بالرمش،  وكأن تشابكها التقاء أهداب ال، تشابكت الرماح ساعةنأ قائد الروم بعد رف

هةٌولكنرونِ سلطَّعلَّى ولهإذا     وتـا ذَكَرفْسن ــهلَم ا  ـسباجلَن   
  وكلما ذكرها ملس جنبه خوفاً ليطمئن أنه مل يصب بأذى ) هجمة(كان للطعن سورة ) ذهب( عندما وىل ولكنه
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   صبا ، بِهاـــاماً عليها مستهحرِيصاً     كُلَّنا يبغيِ احلَياةَ لنفِْسهأرى
  ) حمباً(صباً ) هائماً ا( عليها مستهاماً ا رصحي احلياة وبغي واحد فينا يكل أرى

بقَىفَحالت هدرأو فْسالن اجلَبان   بفْوحاعِ النجالش ـس  هدرا اأوبحلَر  
  ، وحب الشجاع لنفسه جعله يأيت احلرب، فالشجاع ال يرى لنفسه حياة مع اجلنب )التجنب(التقى ) يأيت (د اجلبان لنفسه جعله يرِفحب

  

)75(  واحقلباهر   

  
  !38/37 : املتنيب وقد جرى له خطاب مع قومٍ متشاعرين وظن احليف عليه والتحاملقال

كان سيف الدولة إذا تأخر عنه مدح املتنيب شق عليه، وأكثر أذاه، وأحضر من ال خري فيه، وتقدم : " اليازجيعبارة

له بالتعرض له يف جملسه مبا ال حيب، فال جييب أبو الطيب أحداً عن شئ فيزيد ذلك يف غيظ سيف الدولة ويتمادى 

 فقال هذه ،ن يفعله إىل أن زاد األمر وكثر عليه سيف الدولة فيما كاج ويل،أبو الطيب على ترك قول الشعر

  "القصيدة

  

رواحاهقَلْب !بِمش هقَلْب نمم       نومميِ وحايلِــ بِجِسقَمس هعند   
  ) مرض(، والذي حلق جبسمي وأحوايل وأنا مقيم عنده سقم )بارد(من الذي قلبه شبم ) يا حلرقة قليب( قلباه واحر

   ؟اُألمم  الدولة فـ حب سيوتدعيِ     يلِ أُكَتم حباً قد برى جسديِما
   أكتم حيب لسيف الدولة الذي برى جسدي برياً، بينما تدعي أمم من الناس أا حتبهمايل

   نقْتِسم  بـ احلُدرِــ أَنا بِقَفَلَيت       لغرته كانَ يجمعنا حبإنْ
  ، فليتنا نقتسم عطاياه بقدر ما عندنا له من حب)لطلعته( كان القاسم املشترك بيين وبينهم هو حبنا لغرته نإ

  دم  والسيـوف إليه،  ـرت نظَوقد     زرته، وسيوف اهلند مغمدةٌ،قد
  ر منها الدم  عرفته يف حال السلم بينما السيوف يف أغمادها، وقد شهدت مواقعه والسيوف يقطلقد

   الشيمـسنِ أَحسن ما يف اَألحوكانَ       أَحسن خلْقِ اِهللا كُلِّهِمفكانَ
  )األخالق( دائماً أحسن خلق اهللا، وأحسن ما فيه الشيم فكان

تفَوظَفَر هتممالذي ي وديف       العطَي ــهأَس ـفيف طَي ــهمنِع   
  هذا النصر أسف على إفالته، ونعمة لثبوت الدليل على التفوق عليه ) بضمن(لك، ويف طي ) نصر(هو ظفر ) قصدته(العدو الذي ميمته ) إفالت( فوت إن

  ـهم البـع ما ال تصنــةُ املَهابلَك   ناب عنك شديد اخلوف، واصطَنعتقد
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يقول هزمته بالرعب، وهيبتك ). األبطال(ما ال تصنعه البهم ) هيبتك(لك املهابة ) صنعت(ة العدو، وقد اصطنعت  منك كان نائباً عن وجودك يف مواجهاخلوف

  قامت مقام جنودك البواسل  

تمهاأَلْزملْزي يئاً ليسش كفْسأنْ    :  نهوارِيال ت ـــم  ضأَرلَموال ع   
  العدو أرض منبسطة وال جبل، فأنت تالحقهم دوماً  ) ختفي(ري  نفسك بأكثر مما جيب إذ أقسمت أال تواألزمت

   اهلمم ــارِه بِك يف آثَتصرفَــت       رمت جيشاً فَانثَنى هرباًأَكُلَّما
  على اللحاق به؟ ) مكائعز(مهمك ) أجربتك(هارباً منك تصرفت بك ) انكفأ(جيشاً فانثىن ) طلبت( كلما رمت هل

ليكعكرتعيف كُلِّ م مهمزليوما       هع ــك  عار وا  إذا بِهِممزهان   
  أن زمهم يف كل معركة، ولكن ليس عليك عار إذا هم ازموا ) لزام عليك (عليك

  والِّلمم  ـد اهلنـض فيه بِيتصافَحت      ترى ظَفَراً حلْواً سوى ظَفَرٍأما
  )الرؤوس( مع اللمم ) اهلندية البيضاءالسيوف( اهلند بيضحلواً إال إذا تصافحت فيه ) رالنص( ترى الظفر أال

   واحلَكَماخلَصم  وأنت ، اخلصامفيك    ،  إال يف معاملَيتِ، أَعدلَ الناسِيا
  وخصامهم كله فيمن يكون مقرباً أكثر .  يف كل بالط كانت احلاشية تتنافس على رضا األمريكما

   تحسب الشحم فيِمن شحمه ورم أنْ       نظَراٍت منك صادقَةًأُعيذُها
   أن تغلط نظراتك الصادقة فتحسب شحماً يف الذي شحمه ورم باهللا العياذ

    صحة على املرء والورم مرض، وبعض الناس منتفخ ولكنه فارغ والشحم

   األنوار والظُّلَمدهــ استوت عنذاإ       انتفَاع أخيِ الدُّنيا بِناظرِهوما
  إذا تساوى عنده النور والظلمة؟) ببصره(بناظره ) اإلنسان( نفع أخي الدنيا وما

لَمعيسعنا، اجلَمسلجم مض نمينِ    ، مبِأَنيــ خرست نىــ مع مقَد بِه   
البيت ساقط من شرح أيب العالء، هلذا فعدد أبيات ما اخترناه يزيد عن عدد أبيات . (ن ميشي على قدمني خري مأنين ممن ضمهم هذا الس، ، اجلمعسيعلم

  ) أخترنا القصيدة برمتها- كما ال خيفى -فنحن . القصيدة كلها عند أيب العالء ببيت واحد

   صممهـ من بِايتِــ كَلموأَسمعت     نظَر اَألعمى إىل أَديبِ الذي أَنا

لْأنامهاَء مارِدوش فُوينِ عنج      هسـويرج اهاــ اخلَلْقرمصتخوي   
  وخيتصم هذا اخللق) بسببها(، ويسهر خلق اهللا جراها )كلماا الشاردة الغريبة اليت أستعملها يف شعري(غري مفكر يف شوارد اللغة ) تاحاًمر (فوينج ملء أنام

   الناس على ابن جين  أحال عن معىن وبفارس، وهو بالعراق ،وكان إذا سئل. هامضوأال يشرح شعره، على كثرة غ من طبع املتنيب وكان

   وفَم  ،ةٌــ فَراسدـ يهــ أَتتحىت     مده يف جهله ضحكيِ وجاهلٍ
  ضحكي، حىت فاجأته بيد مفترسة وفم ينهشه ) جعله يتمادى( جاهل مده يف جهله رب

   يبتِسم ثَــ الَّليأنَّ  نـ تظُنالـفَ       رأَيت نيوب الَّليث بارِزةًإذا

  حرم  رهــ ظَه بِجواٍد  هاـأَدركْت    ، مهجيتِ من هم صاحبِها،ومهجٍة
  فجواده يعطي راكبه األمان ألنه ال يلحق به عدو  ). آمن( مهجيت، لكنين أدركتها جبواد سريع ظهره حرم هالكإصاحبها يريد ) نفس( مهجة ورب
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الَهلٌرِجكْضِ رِجيف الر ،دي اندوالي     لُهعرِيوفــ ما تفُّـ الكَد  موالقَد  
منه أن يفعل الستجابته السريعة ألوامري اليت أعطيها له بنخسة الكعب أو حتريك  اجلواد كأما رجل واحدة يف ركضه، ويفعل اجلواد ما تريد كفي وقدمي رجال

  املقود

   املَوت يلْتطم وموج  ،تـ ضربحىت     سرت بين اجلَحفَلَينِ بِهومرهٍف
  حىت آنست فرصة للضرب به بينما كان موج املوت يتالطم يف املعركة) اجليشني(سرت وأنا أشهره بني اجلحفلني ) حاد( سيف مرهف ورب

  م والقلوالقرطَاس  والرمح والسيف       والليلُ والبيداُء تعرِفُينِ اخليلُ
  الورق: القرطاس

تبحفَرِداً صنم شحالو اتىتح     يف الفَلَوجعت يِ  ـبنالقُم  ـورواَألكَم   
  )التالل(واألكم ) املنخفضات(الوحش وأنا وحدي، حىت تعجبت مين القُور ) الصحارى( يف الفلوات صحبت

  ـدم عـدكُم كُلَّ شئ بعوِجداننـا      ! من يعز علينا أنْ نفَارِقَهميا
  بعد فراقكم هو مثل العدم ) حصولنا على كل ما نطلب( كل شئ جداننا إن و–أنه سيفارق سيف الدولة  ديد ب– من يعز علينا فراقهم يا

  أَمم  ــا من أمرِنــم أنَّ أمركُلو       كانَ أَخلَقَنا منكُم بِتكْرِمةما
  )قريب(بتكرمي منكم لو أن شأننا من شأنكم أمم ) أجدرنا( كان أخلقنا ما

 يا سيف الدولة ولكنت نكألو كنت والياً أو أمرياً صغرياً لكان شأين قريباً من ش: نيب هنا يعرب عن شعوره بالنقص ألنه جمرد شاعر، ويقصد إىل القول أن املتأرى

   جمرد شاعر من عشرات الشعراء يف بالطك ككرمتين، ولكنين بالنسبة إلي

   أملُاكُمــ إذا أرضرحٍــ لجفما     كانَ سركُم ما قالَ حاسدناإنْ

  ذمم  ىـ يف أهلِ النُّهارِفـ املَعإنَّ       معرِفَةٌ، لو رعيتم ذاك،وبيننا
  )  عهود(ذمم ) أصحاب العقول( وبينك، لو كنت حتفظ ذلك، طول عشرة ومعرفة، واملعرفة عند أهل النهى بيين

كُم كَمجِزعباً فَييونَ لَنا عطْلُبو     تـكْيهرأْتـ والكَ،ونَـ اُهللا ما تمر  
   ما تبحثون عن عيب يل فتعجزون، واهللا يكره التفتيش عن املعايب، وكرم األخالق يأىب ذلك أيضاً كثرياً

  رمـ واهلَبـ الشيوذَان  ، الثُّرياأَنا     أَبعد العيب والنُّقْصانَ من شريفِما
  )   التراب(مثل الثرى ) أي العيب والنقصان/ هذان(فأنا مثل جنوم الثريا وذان !  أبعد العيب والنقصان عن شريفما

تلَي قُهاعوديِ صنالذي ع اممالغ     زِيلُهــيننع نــ إىل مدهميالد   
سيف الدولة سحاب وهو : يقول). املطر(يزيل الصواعق عين ويرمي ا من ينال الدمي الذي يرميين بصواعقه، ليته ) يقصد سيف الدولة/ السحاب( الغمام ليت

   ويعطي غريي املطر، فليته يعطي الصواعق ملن ينال املطر بالصواعقيرميين 

   الرسمــادةُ الوخبِها  ـلُّ تستقال      النوى تقْتضيينِ كُلَّ مرحلَةأرى
يقول إن الفراق ). اإلبل(الرسم ) اإلبل السريعة(الوخادة ) تتكفل بقطعها(ال تستقل ا ) مسافة بني استراحتني(كل مرحلة ) تكلفين(تقتضيين ) الفراق( النوى أرى

  سيكلفين قطع مراحل الطريق الطويلة اليت تعجز عنها اإلبل السريعة    

ننِنا لَئاميم نراً عيمض كْنرت       حــلَيثَندهتعدو نمــ لممدن   
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    بالندم تركتهم وودعتهم من شعري تركت اإلبل جبل ضمري عن مييين وتوجهت بعيداً عنك فسوف إذا

   هم فالراحلُونَ  ،ارِقَهمــ ال تفَأنْ     وقَد قَدروا، ترحلْت عن قَومٍإذا
   رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك وجعلك تبقى، فالراحلون هم هؤالء القوم ال أنت، أي أم هم الذين قرروا الفراق فال لوم عليك إذا

   ما يصمانُـ ما يكِْسب اإلنسوشرُّ       البِالد مكَانٌ ال صديق بِهشرُّ
  يعيب : يصم

   فيه والرخمسواٌء  البزاة بــهش       ما قَنصته راحيتِ قَنصوشرُّ
إنه ال : يقول). نوع ضعيف من النسور(والرخم ) وهي من أكرم الطري/  البيضحاجلوار(صيد تتساوى فيه شهب البزاة ) يدي(راحيت ) صادته( ما قنصته شر

  يرضى بأن يتساوى مع غريه يف العطاء واملعاملة، ألنه متميز  

قُوبِأَيت نِفَةٌ لَفْظزِع رعز      لُ الشــوجتمجوال ع برال ع ،كدنع   
   العرب وال من العجم  من ليس هو، و) لديكلقبي(جيوز عندك ) ساقط( اليت يستعملها شاعر زعنفة أللفاظ هذه اما

   كَلمــه الدر، إال أنــن ضمقَد        عتابك، إال أَنه مقَةٌهذا
  غري أنه كالم ) اللؤلؤ(، وقد ضمنته الدر )حمبة( هو عتايب لك إال أنه مقة هذا

  

   اغتيالحماولة  )76(

  
أرسل أبو العشائر غلماناً له ليوقعوا باملتنيب .  على املتنيب غضب سيف الدولة وغضب أيب العشائراجتمع

  4/5 :ر، فقال أبو الطيب غالم أيب العشائاخذه وأن: فلحقوه بظاهر حلب ليالً، فرماه أحدهم بسهم، وقال

  

   حفيفيديـه حويلِ من  وللنبلِ     عنديِ إىل من أُحبهومنتِسبٍ
  حويل ) صوت خافت(اليت يرميها حفيف ) لسهامل (للنبل فيه كان أحبه يف وقت شخص شخص نسب نفسه إىل رب

جيفَه ذَلَّةم نا مقيِ، وموش نم    ،ـتننالكَح نولَك ـرِميأَلُوف    
   بذكره لسيده شوقي إىل أيب العشائر، ومل يكن حنيين ألنين ذليل، لكن الكرمي عنده ألفة ووفاءفهيج

   ضعيف ـنيِ، وِداديِ للحسدوام   وِداد، ال يدوم على اَألذَى وكُلُّ
  هو وداد ضعيف) أيب العشائر( الذي ال يستمر برغم األذى استمرار ودادي للحسني والوداد

   الالئيِ سررنَ أُلوففَأَفْعــالُه   يكُنِ الفعلُ الذي ساَء واحداً فَإِنْ
  واحداً فإن له ألوف األفعال اليت سرتين) أحزنين( كان فعله الذي ساءين فإذا
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   ما صغرت عن اهلجاءكأنك  )77(

  
  سيف الدولة  من كرباء كتابنبطي فيهوكان .  اضطرب الس،وانصرف) واحر قلباه (قصيدة املتنيب أنشد ملا

نسبة  (: وفيه يقول أبو الطيب. فرخص له يف ذلك، دعين أسعى يف دمه:يقال له أبو الفرج السامري، فقال له

  2/3)  إىل عدد أبيات القصيدةرناهما اخت

  

يراِء،! أسامكَةَ كُلِّ رحض    ،تنفَط  تى وكُناِء  اَألأَغْبغبِي  
  أنت ضحكة كل من يراك، واآلن فطنت إىل الشجاعة، وقد كنت غبياً) من مدينة سامراء( السامري أيها

ترغيحِصعنِ املَد ،ى: فَقُلْتجأُه   كاِءكَأَنجعنِ اهل ترغا صم   
   كأنك ما صغرت عن أن جى أيضاً.حسناً، فألتعرض للهجاء:  لنفسكقلتف أصغر من أن متدح، أنت

 عند الشراح اخلمسة الذين  اهلجاء هذابيت لتقديروقد فتشت عن كلمة . هذا هجاء فادح فداحةً.  لن تراين يوماً أصف بيت هجاء بأنه أقوى من هذا البيتأقول،

  عدمتها و،أدمي النظر يف شروحهم وأنا أشتغل يف هذا الكتاب
   

   باجلملاحلاملة  )78(

  
  21/48: الدولة عن املتنيب بعد اجلفوة، فقال املتنيب ميدحه سيف رضي

  

وى طَلَلِ، أجاباعيِ سا الدعيِ، ومما،     دعفَد ــاهكْبِ واإلبِلِلَبلَ الرقَب   
فالرفاق تأخروا عن الرتول واإلبل . وقبل اإلبل) الرفاق(، وقد لىب الدمع النداء قبل الركب )خربة( الدعوة فرتل، وليس الذي دعاه سوى طلل عيدم) لىب (أجاب

   طلل األحبة    رؤييت فورتأخرت عن الوقوف ولكن دمعي نزل 

لْتظَلفُهايبِ أُكَفْكحيأُص نيوظَلَّ       بالع نيب فَحسذَلِ ـذْرِـ يوالع   
  ) اللوم(بني إبدائهم العذر يل والعذل ) يسيل( بني أصحايب أكفكف الدمع، وظل يسفح ظللت

   بِال أَملِكَمشتــاقٍ الِّلقاِء،  من       صبابةُ مشتاقٍ على أَملٍ وما
  املشتاق الذي له أمل يف اللقاء ختتلف عن حرقة من ال أمل له ) حرقة (وصبابة

  واَألسلِ  ـضِ يتحفُوك بِغيرِ البِيِال       تزر قَوم من تهوى زِيارتهامىت
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  )الرماح(واألسل ) السيوف(إال بالبيِض ) مبعناها املعاصر( أمل يل يف اللقاء ألنين إن زرت قوم احملبوبة ال يتحفوين ال

رواهلَجهباقا أُرملُ يلِ ما       أَقْتأَنرِيقلَلِــا فَم الغالب نيفِ موخ   
  ألن ما حيف به أشد من جمرد البلل ) التبلل باملاء( الذي ال خياف البلل قمن سيوف قومها، فأنا مقتول على كل حال كالغري) أحذره( أشد قتالً يل مما أراقبه واهلجر

  منتقلِ  غَير يبِ  ـا الذي يبِ، ومبِه       بالُ كُلِّ فُؤاد يف عشريتهاما
  ) ال يزول( يب من حبها ال ينتقل فالذي حيملون عين قسطاً كبرياً من هذا احلب أم ومع ؛ وم مثل الذي يب منها، يل أرى كل قلوب شبان عشريا مغرمني اما

   حصلْت على صابٍٍ وال عسلِفَما       ذُقْت شدةَ أَياميِ ولَذَّتهاقد
  زال والعسل زال أيضاً) الشجر املر(زمين، ولكنين مل أحصل على شيء يبقى معي، فالصاب  الشدة واللذة يف ذقت

   وال غَزِلِـاة غَيرِ عزهبِصاحـبٍ       طَرقْت فَتاةَ احلَي مرتدياًوقد
  ، ذلك أنه سيف)نسواينّ(ه غزِل وال بأن) كاره للنساء(احملبوبة مرتدياً سيفي وهو صاحب ال يوصف بأنه عزهاة ) زرت ليالً( طرقت وقد

اتفَبهفِّعدينا ناقرت نيب         كْوليسبِالش لَمعلِوال ـوى، يالقُب   
   وال بالشئ اآلخر الذي نتبادله ..وهو ال يعلم بشكوانا اليت نتبادهلا) ننحيه مرة بعد أخرى(ندفِّعه ) عظام أعلى الصدر( سيفي بني تراقينا وبات

اقا الض هجمانُ، ووألرضِزكلم نلِء     عممانالز ،هلِـلِ وملِء السواجلَب   
   واملكان ال يتسعان هلذا امللك الذي مأل الزمان واألرض سهلها وجبلها بذكره وأفعاله الزمان

نحلٍفَنجيف و ومذَلٍ، والريف ج     روالبغلِـلٍ، يف شجيف خ رحوالب   
   والبحر خجالن ألن سيف الدولة فاقه كرماًيوشنا،ج، والرب مشغول خبيلنا و)خوف(والروم يف وجل ) فرح( جذل  يففنحن

تلَيهباقنويفِ متست حائلُ فَما       املَد؟ وأَهبرِ  كُلَيصلِاَألعاُألو   
: والقدماء؟ يقول) البطل العزيز الكرمي من قبيلة تغلب وهي قبيلة سيف الدولة(وحده، فلماذا نذكر كليباً ) حماسنه(تكفي لتعداد مناقبه ) قصائد املدح( املدائح ليت

   الدولة فعلوا ذلك      املدائح ال تكاد تأيت على حماسن سيف الدولة فلماذا نذكر آباءه يف العصور القدمية؟ وكان بعض الشعراء يف بالط سيف

   طَلْعة البدرِ ما يغنِيك عن زحلِيف     ودع شيئاً سمعت بِه، ما تراهخذْ
   مثل زحلبعيد ما تراه بعينيك ودع الذي قيل عن الزمن القدمي، فعندما يطلع البدر يستغين املرء به عن كوكب خذ

   فَقُلِ   قَائالاناًــ وجدت لسفإنْ     وجدت مكانَ القَولِ ذا سعٍةوقد
   وجدت أيها الشاعر جماالً واسعاً للمدح، فإن كان عندك لسان فصيح فقل شعراً   وقد

    ذَلك يلِـت لشئ لَيـولُ يقُفَما     األماينُّ صرعى دونَ مبلَغهتمسيِ
  ليته يل، لذلك فاألماين تنتهي بتحقيقها قبل أن تصبح أماينَ :  يقولنأالبلوغ إليه، فهو إذا متىن شيئاً حققه فوراً قبل ) قبل(دون ) هالكة( تصبح صرعى األماين

ٍةجازنشرخ لْفا خإىل م ربالَ     الدُّوهاوزنع ، وذاك  عولِمل  الرزي   
  الذي تركه يف قلوب الروم ظل موجوداً ) اخلوف(عن هذه الدروب ولكن الروع ) رجع(الدروب وجتاوز حصن خرشنة، مث زال ) قطع (جاز

   بِالسبيِ واجلَملِ تــ حلَمفَإنما       عذْراُء عندهمحلَمت فَكُلَّما
  مل العريب حيملها مسبية بعيداً عن أهلها  عندما حتلم يف نومها حتلم بالسيب وباجلم من بنات الرووالفتاة

   ومن للْعورِ بِاحلَولِـاك، رِضمنها   كُنت ترضى بِأنْ يعطُوا اجلزى بذَلُواإنْ
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يتمنون ) الواحدةذوو العني ( تركتهم مقابل جزية، والعور إنمنها ما يرضيك، وهم حمظوظون ) يعطون( كنت يا سيف الدولة ترضى باجلزية فهم يبذلون إن

   وطأةأخف فاحلول العور بدلاحلول 

   لزورِ القَولِ عن رجلِـك منأَذَب     سمعت، وال غَيريِ، بِمقْتدرٍوما
أنت أكثر الناس تكذيباً ملا يقال عين من : يقول.  هو أنا،عن رجل) االفتراء(لكالم الزور ) أكثر رداً( بشخص مقتدر أكثر ذباً منك ، ومل يسمع غريي، أمسعمل

  افتراءات 

   كَالكَحلِ  العيننيِ التكَحلُ يف ليس       حلْمك حلْم ال تكَلَّفُهألنَّ
  ) الكحل الرباين( ليس يف مجال الكَحل لليس فيه تلكف بل هو طبع فيك، والتكح) مساحتك( أن حلمك ذلك

   طلِ اهلَـارِضِ يسد طَرِيق  العومن      الم الناسِ عن كَرمٍ ثَناك كَوما
  اهلاطل الذي ال مينعه من اهلطول شئ ) السحاب(عن كرمك، فأنت كالعارض ) مل مينعك( الناس مل يثنك كالم

  

   حسداًموتوا  )79(

  
  3/3 ):أجاب دمعي( املتنيب وقد استحسنت قصيدته السابقة قال

  

   فَهو الشمس، والدنيا  فَلَكسار،     هذا الشعر يف الشعرِ ملَكإنَّ
  هو الدنيا كلها ) مداره(فكان كالشمس وفلكه ) انتشر( بالنسبة لشعر اآلخرين هو مثل املالك بالنسبة للبشر، وهو قد سار شعري

   لَكـد بِالَّلفْظ يلِ، واحلَمفَقَضى      الرحمن فيه بيننا عدلَ
   وزع األمر بالعدل بيننا، فاللفظ يل، ولكن احلمد يف هذا الشعر هو لكاهللا

   حياً، فَهلَكــانَ ممن كصار       مر بِأُذْني حاسدفإذا
   حاسد ومسعه، مات من حسرته مر شعري بأذينْفإذا

  

   ما يقالافهم  )80(

  
  2/4 :هم بيت له وقد عجز قوم عن فقال
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تيبِ األصيِلِأَترقِ العطني وكانَ     بِميلق تنايرِ ما عبِقَد   
  مطابقاً للواقع الذي عاينته ) كالمي( قلت كالماً فصيحاً، وكان قيلي أنا

ئٌوليسامِ شيف اَألفْه حصهإذا     يالن اجتاح ليلِـارإىل د   
   يعود شئ يف الدنيا صحيحاً وتنقلب موازين املنطق إذا احتاج املرء إىل دليل يف ضوء النهار وال

  

   يزحم البحر يغرقمن  )81(

  
  15/43 : الدولة يطلبون الصلح سيف الرومب وقد كات، املتنيبقال

  

كينيعللْقَى الفُؤادوما لَقيِ، ما ي     بلحولبـ ما مل ييِقنيِوما  ، مقب   
   ذهب يف سبيل احلب إمنا ومنذور للحب كل ما بقي من روحي، والذي ذهب؛ من عذاب، وما لقي، عينيك ما يلقى قليبألجل

   جفُونك يعشقِرــ من يبصولَكن     ممن يدخلُ العشق قَلْبهت كُنوما

نيىوبوبِ والنوالقُر طى والسُّخضالر   جعِ املُقْلَالٌـممدــ لةقْرِقِـ املُتر   
  ) العني( احلاالت املختلفة تفتح جماالً لدمع املقلة هذه

   فَهو الدهر يرجو ويتقيِ، اهلَجرِويف     اهلَوى ما شك يف الوصلِ ربُّهوأَحلَى
  الفراق) حذر(على رجاء اللقاء واتقاء ) الدهرِطولَ (يف الوصل واهلجر، فهو الدهر ) صاحبه( اهلوى الذي يشك ربه حلىأ

   بِريقِـايبِ من شبـا إليهـت شفَع   من اإلداللِ، سكْرى من الصبىوغَضبى
  )  مطلع شبايب(وجعلت واسطيت ريق شبايب ) توسطت لديها( فتاة غاضبة غضب دالل، ومنتشية لصباها، شفعت إليها ورب

   املُتملِّقِاملُجتــديِ  ـام مقَفَقَـام    ك الرومِ ارتياحك للندى ملرأَى
   لينال ارتياحك ورضاك عليهاملتملق) املتوسل(، فوقف منك موقف اتدي )للعطاء( ملك الروم ارتياحك للندى رأى

   ـذَقِ وأَحبِالطِّعــان منه  َِألدرب     الرماح السمهرِيةَ صاغراً وخلَّى
  ، تركها ملن هو أكثر دربة وحذقاً منه يف الطعن)ذليل(وهو صاغر ) املنسوبة إىل مقوم الرماح القدمي مسهر( الرماح السمهرية وترك

بهاوكَاتامرم يدعضٍ بأَر نقَرِيـبٍ       ميـلٍ على خ  كالَيوقِحبس   
  اليت عندك يا سيف الدولة) السابقة (قب، ولكن مرامها قريب على اخليل الس)بعيدة على من طلبها( من أرض بعيد مرامها وراسلك

  مفَلَّقِ  ـامٍ  هـوق إال فَـار سفَما     سار يف مسراك منها رسولُهوقد
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مفلوقة بسبب معاركك ) رؤوس( طريقه كان يسري فوق هام داخل هذه البالد رسول ملك الروم آتياً إليك يف حلب، ويف) كطريق( سار يف نفس مسراك وقد

  داخل أرضهم  

   يف كَالمٍ منمقِضـوعٍ خبِمثْــلِ      األعداُء عن مهجاتهِم يثْنِكومل
   يف كالم منمقاقسبشئ أفضل من خضوع لك ي) نفوسهم(األعداء عن مهجام ) مينعك (كي يثنالو

،توكُنتبإذا كَات  ،هذلَ هقَب ه      ـتبيف قَكَت هقِــذَالِ إلَيتسمالد   
 إىل مليكه جرحياً فهذه تعيده تأسره مث ، أي أنك كنت) جيش الرومئدقا(الدمستق ) قفا( أنت فكنت إذا أردت الكتابة مللك الروم جعلت رسالتك يف قذال وأما

  رسالتك

   فَأَخلقِ ـامِ احلُسـد حـه تعطوإنْ       تعطه منك األمانَ فَسائلٌفإنْ
  )فما أجدرك ذا(وإن قررت إعطاءه حد السيف فأخلق بك ) متسوالً( أعطيت ملك الروم األمان فأنت كأنك تعطي سائالً فإذا

تلَغةً ببتالنُّورِ ر لَةوالد فيبِس     تراـ بِهأَن نيا ببٍ  مرِقِغَرشوم   
باتصايل بسيف الدولة رتبة صار فيها ذكري ينري بني الشرق والغرب – املتنيب – أنا بلغت   

   الْحقِ : ثُم قَالَ لَه،اريِــ غُبأَراه       شاَء أنْ يلْهو بِلحية أَحمقٍإذا
 فهل من يستطيع ! الدولة يقول للشعراء ها هو شعر املتنيبسيف: يقول. احلق به: وقال له) غبار حصاين( الدولة إذا أراد أن يلهو برجل أمحق، أراه غباري فسيف

  التفوق عليه؟

   يغرقِالبحر  من يزحمِ هــولَكن       كَمد احلُساد شئٌ قَصدتهوما
  احلساد، ولكنهم هم زامحوين، ومن يزاحم البحر يغرق) غيظ( مل أقصد كمد وأنا

  

   العاشقنيليل  )82(

  
  27/66 :الدمستق الروم رئيس وقد انتصر على الروم وأسر قسطنطني ابن ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  

يكُولُ لَيالش نِنيالظَّاع دعالٌ     بوط،لَيلُـ و نيقاشطَويلُ  الع  
   العاشقني دائماً طويل  ، وهي طويلة، وليل)متشاكلة، متماثلة(شكول ) الراحلني( بعد الظاعنني ليايلَّ

بِنيهالذي ال أُرِيد ردالب يل     نيفخاً ويردبِيلُاــم  بس هإلَي   
يل البدر الذي ال أريده وهو بدر السماء، وخيفني البدر الثاين الذي ال سبيل للوصول إليه أي احلبيبة ) يظهرن (ينب  

   حمولُاتـــللنائب  ولَكنينِ  وةً عشت من بعد اَألحبة سلْوما
  ) املصائب(، ولكنين محول للنائبات )نسياناً هلا( أبق على قيد احلياة بعد رحيل احلبيبة سلوة ومل
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   املوت من بعد الرحيلِ رحيلُويف     رحيالً واحداً حالَ بينناوإنَّ
   كل حال رحيل آخر هو املوت حال بيين وبني لقائها، وسيكون هناك علىرحيلها

   وقَبولُروضـــةٌ برِحتينِ  فَال    كانَ شم الروحِ أدنى إِلَيكُمإذا
  )  الريح القبلية(روضة أشم فيها القبول ) ال فارقتين( فال برحتين ، إليكيدنيين  من مكانكالقادمة )الريح( كان شم الروح إذا

  "   أحك أنفي"، بدل أن يقول "أنفي حيكُّين: "وأنا أراها كقول من قال". ال برحتين" احتفال، وتعجب من مجال عبارة  ذا البيت ابن جين أميااحتفل

   احلَبيبِ نزولُ لُــ بِه أهلماٍء    تذَكُّراً شرقيِ بِاملاِء إال وما
  )  نازلون( شرقت وأنا أشرب املاء فما ذلك إال ألنين أتذكر املاء الذي به أهل احلبيب نزول وإذا

همرحيفَوقَه ةناألس علَم     فَليسظَمآٍنــ ل  هولُإليصو   
   املاء حمرم وروده ألن أسنة رماح قومك تلمع فوقه، فال يصله الظمآنوهذا

   الصباحِ دليلُـوِء على ضلعيينِ   يف النجومِ السائرات وغَيرِهاأما
  ما يدلين على وشك طلوع الفجر؟ يتشوق النتهاء ليله املرهق ويراقب جنمة الصباح )  كانوا يعتقدونوكذا /الثابتة( يف النجوم السيارة وغريها أليس

  ونحولُ  ةٌـــ فيه رِقَّفَتظْهر    ير هذا الَّليلُ عينيك رؤييتِ أمل
   الطويل عينيك كما رأيتهما أنا فيصبح حنيالً مثليلليل ير هذا اأمل

لَقةًيِتلَقْي رالفَج بِ القُلَّةربِد    فَتكَ  شيِمقَتيلُ،د والليلُ فيه   
 يف ذلك مصاحباً املتنيب وكان .من الليل إذ رأيت الليل قتيالً بطلوع الفجر) غيظي( كمدي تالفجر لقيةً شف) اسم مكان ببالد الروم( لقيت يف درب القلة لقد

  املكان جليش سيف الدولة

   بِها، والشمس منك رسولُبعثْت     كَأَنَّ احلُسن فيه عالمةٌويوماً
  عالمة بعثت ا، وكان رسولك الشمس) مجاله( يوماً كأن حسنه ولقيت

  ذُحولُ  الظَّالمِ  ـد طُلبت عنوال  لَ سيف الدولة اثَّار عاشق قَبوما
  من الظالم) ثارات( ذحول لبت، ومل حيدث أن طُ)أخذ ثأره( حيدث قبل سيف الدولة أن اثَّار عاشق ومل

هنولَكةأيتِ بِكُلِّ غَرِيبي       وقرتغتابِها على اسولُــرهوت   
  )دهشهمي (هوهلمي الناس رغم استغرام له وروقي يأيت بكل أمر غريب  سيف الدولةولكن

  خيولُ السهام  أنَّ  ـوا علموما   الدرب بِاجلُرد اجلياد إىل العدىرمى
 الروم كانبسرعة فائقة كما يرمي املرء سهماً، وما ) األصيلة(اجلياد ) اخليول القصرية الشعر(باجلرد ) مكان ببالد الروم: درب القلة( سيف الدولة الدرب رمى

   السهام ميكن أن تكون على هيئة خيول أن يعلمون

    وصهِيلُــه مرح من تحتلَها    تشوالَ العقَارِبِ، بِالقَناشوائلَ،
   مترح وتصهل حتت القنا    واخليلالعقرب بذنبها، ) رفع(مثل تشوال ) رافعات بالرماح( اخليل وهي شوائل بالقنا رمى

   وتزولُ  أَهلَها  اــ إلينفَتلْقيِ   احلُصونُ الشُّمُّ طُولَ نِزالناتملُّ
  ت تلقي إلينا ساكنيها مث تنهدم وتزول فصار) حربنا(طول نزالنا ) العالية( احلصون الشم متل
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   فُضولُ ــاملَني أنَّ كُلَّ العدروا     رأَوه وحده قَبلَ جيشهفلما
  )زيادة ال حاجة هلا( وأن كل العاملني فضول ، رأوا سيف الدولة وحده قبل حلاق اجليش به عرفوا أنه خري الناسعندما

   كَليلُعنه  ــد حديد اهلنوأنَّ     رِماح اخلَطِّ عنه قَصريةٌوأنَّ
  )  ضعيف ال يقوى عليه(كليل عنه ) السيوف اهلندية( ال تصل إليه، وأن حديد اهلند ةقصري) بالبحرين" اخلط"املنسوبة إىل ( أن رماح اخلط وعرفوا

   منه كُبولُـاقَيهس كانَ يف وإنْ   قَلْبٍ قُسطَنطني منه تعجبعلى
   فهو أسري  ،)قيود(من سيف الدولة، ويف ساقيه من سيف الدولة كبول ) ابن الدمستق قائد الروم( قسطنطني متعجب

لَّكلَع دعائ قتسمماً يا دوي     فَكَمـارِبٍ همولُـا مؤي  هإلي   
   ما يهرب املرء من شئ سيؤول إليه أخرياً كثرياًف ، منهاهربت أن بعد يوماً تعود للحرب يا دمستق لعلك

توجةًنرِحيج كيتجهى مدبِإِح   لَّفْتِسيلُوخت كيتجهى مدإح   
  وهي تسيل عندنا يف األسر ) أي ابنك( جنوت بإحدى روحيك جمروحة، وخلفت روحك األخرى لقد

ملسارِباًأَته كناب ةطِّيلْخل     كُنسيوينيلُ؟ـا يف الدلخ كإلي   
  إليك خليل؟ فمن يسلم ابنه سيسلم وال شك أي صديق ) يطمئن( مث بعد ذلك يسكن ،ابنك ورب) الرماح( أنك تسلم للخطية أتظن

   مقُولُائلنيـ الققَبلَ  القَولُ إذ     السابِق اهلاديِ إىل ما أقولُهأنا
   ويسرقون املعاين، وغريي من الشعراء يقولون قوالً قد قيل من قبل، الشاعر السباق الذي يهتدي للمعاينأنا

  تجولُ  في  ارـ واألفك،وأَهدأُ   على ما يوجِب احلُب للْفَىتأُعادى
  هم مشغولة يب    على أمور تستدعي احلب للفىت ال العداوة، وأنا أهدأ وال أعاديهم ولكن أفكاريعادونين

  يحولُ  فَلَيس ، حلَّ يف قَلْبٍٍإذا     وجعِ احلُساد داوِ فَإِنهسوى
  ) يزول( أردت أن تداوي فداو أي شئ سوى هذا الوجع املوجود يف قلوب احلساد، فهو لن حيول إذا

   تنِيلُو  ، لَهاـ تبديِه  كُنتوإنْ   تطْمعن من حاسٍد يف مودٍةوال
  )تعطيه إياها( لك، حىت لو كنت تظهر املوده له وتنيله إياها  من حاسدودةامل تطمع يف ال

   وعقُولُاــ أعراض لنوتسلَم   علينا أنْ تصاب جسومنا يهونُ
   مصاب اجلسم شرط أن تسلم أعراضنا وعقولناحنتمل

  

   عويفاد  )83(

  
  2/8 : وقد عويف سيف الدولة من مرض، املتنيبوقال
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داموالكَر ،يتوفإذْ ع ،يوفالَ   عوز  ،األملُإىل عنك  ،كأَعدائ   
  بل اد والكرم، وأدعو اهللا أن يزول عنك األمل ويرحل إىل جسوم أعدائك) شفي( أنت فقط من عويف لست

   قد سلموالناسِ سلمت فَكُلُّ اإذا     أَخصك يف برٍء بِتهنِئَة وما
  ، فسالمتك هي سالمة لكل الناس )الشفاء( أهنئك وحدك يف الربء وال

  

  االزورار  )84(

  
  15/15 : لذلكر وتنكَّ، الدولة مدحه وقد استبطأ سيف، املتنيبقال

  

   اختصاراالمِـ طَويلُ السوصار   ذلك القُرب صار ازوِرارا أَرى
  ، وصار سالمك الطويل خمتصراً)إشاحةً عين( قربك مين صار ازوراراً أرى

نِيكْترتلٍَة   اليومجيف خ     ـأَماراًوتري  ، مارااـوأحرم   
   خجالن من الناس إلعراضك عين، أموت مراراً وأحيا مراراً مع معاشريت هلمتركتين

   مهريِ سرِارا لِـ يف اخلَيوأَزجر     أُسارِقُك الَّلحظَ مستحيِياً
  )بالسر( ذلك سراراً ت فعل- وكان املتنيب يركب مع سيف الدولة يف ميادين حلب –وسط اخليل ) صحت به( مهري  أنا النظر إليك خبجل، وإذا زجرتأسترق

لَموأَع تذَرتيِ إذا ما اعأن     إليك،  أرادذاراذَاريِـ اعتتاع   

تكَاكَفَرا مراهالب كرِم    ـانَ إنْ كت  ياراذلكتيِ اخنم   
  مكارمك الباهرة إن كنت أبطأت يف مدحك عمداً) جحدت (كفرت

نيـولَكإال القَل ،رعى الشمـلَ،     حح مى هارا ـمرإال غ موالن   
  )    خطفاً(الشعر عين، سوى قليل منه، هم منع أيضاً النوم، سوى غراراً ) منع( محى ولكن،

   نارابِ القَلْيف  ـت أنا أضرموال     أنا أَسقَمت جِسميِ بِهوما
  يف القلب ناراً) أوقد( جسمي بذلك اهلم، ولست أنا الذي أضرم  أنا الذي أسقمتولست

  ضارا  ـــاي وإِيـاَء، أَسإِلَي     الزمان تلْزِمنيِ ذُنوبفَال
  ) ضرين(ذنوب الزمان، فالزمان أساء إيل وضارين )  مسؤوالً عنجتعلين ال( تلزمين فال
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   ال يختصصن من األرضِ داراً ت     لَك الشرد السائراوعنديِ
   بل يتناقلها الناس يف كل مكان ،تص ببلد دون غريهاليت ال خت) األشعار السائرة( لك القوايف الشرد وعندي

افيلِقَوقْوم ننَ عرإذا س     نثَبوباــالَ اجل نضارا وخلبِح  
  تثب فوق اجلبال وختوض البحار) فمي(إذا خرجت من مقويل ) األشعار( القوايف هذه

   حيثُ ساراـر قَمـر مل يِسوما     فيك ما ملْ يقُلْ قَائلٌويلِ

فَلَومرِههد نم الناس قلوا     خلكان  ،الظَّالم ـتهاراوكُنالن   
   وأنت من النهار  ، مقسوم إىل ار وليل، ولو كان الناس خملوقني من الدهر لكانوا خملوقني من الليلالدهر

مهدةًأَشزى هديف الن       مهدعوأَبيف ع  وا  ـــدارغم  
  ، وأكثرهم إيغاالً يف الغارة على العدو)حتمساً (زاًاهتزا) الكرم( أشدهم يف الندى أنت

   يساراــاراً يسـد أَعفَلَست     بِك همي فَوق اهلُمومِسما
   العادي يساراً لكثرة ما أعطيتين) الغىن(فوق كل طموح، فما عدت أعترب اليسار ) طموحي( بك مهي ارتفع

نـ وملا عي اً لَهرحب تكُن -    ـيقْبـلِ مل ي  راراإال  الدبك   
   وال يقبل من اللؤلؤ إال الكبرية، صار طامعاًه لاً كنت حبرمن

  

   أنت أكرمت الكرمي ملكتهإذا  )85(

  
 ويهنئه بعيد األضحى سنة اثنتني وأربعني وثالمثئة، وأنشده إياها يف ميدانه حبلب ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  19/42 :ومها على فرسيهما

  

   يف العدى نـ سيف الدولَة الطَّعوعادةُ     امرِئٍ  من دهرِه ما تعودالكُلِّ
   يطعن األعداء كل شخص من زمنه ما تعود عليه، وعادة سيف الدولة هي أنينال

،يذَكنِهيةُ عيعطَل يِهظَنى      ،  تريقَلْب ـهمويف ي اما  ـــهى غَدرت   
  هذا أحسن وصف للفطنة. يرى اليوم األشياء اليت ستراها عينه غداً) عقله(لعينه، وقلبه ) كتيبة االستكشاف(مبثابة الطليعة ) حدسه( الدولة ذكي، وتظنيه سيف

  ـــلَّدا شفْرتي ما تقَـــوقَّى يتأما       عجباً من دائلٍ أنت سيفُهفَيا
  )اختذه(السيف الذي تقلده ) حدي(شفريت ) حيذر(الذي أنت سيف له، أما يتوقى ) اخلليفة ببغداد/ صاحب الدولة( الدائل عجيب

نومهازب ديلصل غامرلِ الضعجي     يصــتدهغامريم  الضا  اــ فديصت  
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  يصيد بواسطته صاده األسد ضمن ما يصيد ) صقراً( جيعل األسد بازاً والذي

 الشركات والدوائر رىن حملهم، ولذلك احللول يف ع يكشف ضعفهم وال يطمال حىت حكمة يعرفها املديرون الضعاف، فهم ال يعينون إال املوظف الضعيف وهذه

بعض هؤالء وغَاحلكومية اليت فيها أمثال هؤالء تنحدر، وقد عرفت ثيم  ت نفسي   

كتأَيرةرضِ قُدحلْمِ يف ماحل ضحئْولو     مش ـانَ كـتاحل ـلْم  كنا مدناملُه   
  مصحوباً باقتدار خالص على االنتقام، ولو أنت شئت ألبدلت باحللم السيف، لكنك عفوت قادراً)  اخلالصمحالتسا: أي احللم احملض( حمض احللم رأيتك

  ! اليداظُـ الذي يحفَاحلُرــ لَك بِومن      قَتلَ األحرار كَالعفْوِ عنهموما
  ؟)النعمة( حقيقي حيفظ اليد رحبِكن من أين لك ، ول)املقصود يزيل كل شر من جانبهم، ويقتل عداوم لك( يقتل األحرار والعفو

   تمردامـ اللئيتـــ أنت أكرموإنْ      أَنت أكْرمت الكَرمي ملَكْتهإذا
   أكرمته مترد عليك ذا أكرمت الكرمي صار معك، وأما اللئيم فإإذا

  كل شئ زرعته قلعته، إال ابن آدم تزرعه فيقلعك:  املثلقال

عضووفيعِ السضوى يف مدلَى، النبِالع   رضى،مدعِ النضويف م فيعِ السضكَو   
  ، متاماً كضرر استعمال السيف يف املواقف اليت حيسن فيها استعمال كرم األخالق   )باد(بدل السيف مضر بالعلى ) كرم األخالق( استعمال الندى ولكن

،نرولَك الناس فُوقةً  تكْمكما    أياً وحهفُقْت ــمفْساالً وناـاً حدتحوم   
  )أصلك( عظمة نفسك ويف حمتدك ويف وإجنازاتك  وحكمة، كما تفوقت عليهم يف أحوالكياًأ يا سيف الدولة تفوق الناس رولكنك

قدلٌيفاع على اَألفْكَارِ ما أنت     كرتفَفَيخــى، ما يخؤا  ـذُ ويما بد  
لك تدبري دقيق وختطيط ال يعلم الناس : يقول.  فعلك فقطمن ظهرما تفعله، فالناس ال تفهم القصد اخلفي منه وترى ما ي) يصعب على العقول( على األفكار يدق

  منتهاه، فريون الظاهر هلم فقط

اظ على سيطرم؛ يربعون يف إبقاء اآلخرين يف الظالم، فيحسب  أكثر احلكام واملدراء واألزواج الذين خيفون مقاصدهم عن اآلخرين، ال لشئ إال للحفما

   اآلخرون أن تصرفات أولئك املتسلطني جاءم بوحي   

  داـحس  لي مـ الذي صيرتهتـفَأَن     حسد احلُساد عنيِ بِكَبتهِمأَزِلْ
   فبسببك حسدوين،)تذهلم(حسد حسادي بأن تكبتهم ) امح (أزل

   اهلام مغمداـــع بِسيف يقْطَضربت     شد زنديِ حسن رأْيِك يف يديإذا
  ثقتك يب تقويين  : يقول. وهو مل خيرج من غمده بعد) الرؤوس(فإنين سأضرب بسيف يقطع اهلام ) ثقتك بثبات يدي( يف يدي يكأ ذراعي حسن رى قوإذا

  مسددا وراع  ـــاً، معروضفَزيـن      ته أنا إال سمهرِي حملْوما
أنا زينة لسك ساكتاً، : يقول. )صوبته (إذا سددته) ختيفهم(بيدك أنت، وهو زينة لك وهو معروض يراه الناس، وهو أداة تريعهم ) رمح( أنا إال مسهري وما

  ومرعب ألعدائك إن قلت الشعر  

   منشدا الدهر  حـ قُلْت شعراً أصبإذا    ائديِ الدهر إال من رواة قَصوما
   الدهر إال راوياً لشعري، فأنا أقول الشعر والدهر ينشدهليس

  ، وقول املتنيب عن شعره يشبه هذا " بيتهوفن ويؤلف السيمفونية التاسعةيأيت لإال اهللا الكون خلق ما: "قيل. صدقت:  ألف سنة ونيف نقول لهبعد

ارراً فَسمشم ِسريال ي نم ى       بِهـ بِوغَنهنغال ي نيِـــ مغاـ مدر  
  من مل يكن يسري، وغىن به من مل يكن يغين) جمداً( بشعري مشمراً فسار
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 وللشهرة اليت ناهلا ،ن عليه، جلدة معاين شعرهفقد جعل كثريين ممن ال يقرأون الشعر يقبلو.  املتنيب يف الشهرة كرتار قباين يف النصف الثاين من القرن العشرينكان

    )الكالم يصدق على كال الشاعرين(مبا حصل عليه من مدح أو انتقاد 

   مرددا  ،ادحونَـ املاكــ أَتبِشعريِ     إذا أُنشدت شعراً، فَإِنماأَجِزينِ
   وهم يرددون ما كنت قلته أنا من دقيق املعاين،سروق من شعري باجلوائز والعطايا إذا أنشدك اآلخرون شعراً، فشعرهم مأجزين

عيتِودوص رٍت غَيوينِ، كُلَّ صا     فَإِناحملْأن رالطَّائ يُّـك،ـ واآلخىردالص   
اترواآلخرون صدى لصويت )يقلدونه( كل صوت سوى صويت فأنا الطائر الذي حياكونه ك ،  

كْترتالُهقَلَّ م نملْفيِ لى خالسُّر     لْتعوأَن معــ أَفْراسيِ بِندااكجسع   
من النعمى ) الذهب(خلف ظهري ملن كان فقرياً ويريد السفر ملدح األمراء، ومكثت عندك وجعلت خليويل نعاالً من العسجد ) سري الليل( السرى تركت

  اليت نلتها عندك) اإلحسان(

تدوقَيةً نبحم اكفْسيِ يف ذَر      نومــ وجدانَ قَيا  داًـ اإلحسدقَيت  
  ولكن بقيد احملبة، واإلحسان خري قيد ) محايتك( نفسي يف ذراك وقيدت

  

   من ناداك من ال جتيبهوأتعب  )86(

  
)  عدد أبيات القصيدةنسبة ما اخترناه إىل (: املتنيب ميدح سيف الدولة بعد دخول رسول الروم عليهقال

10/43  

  

وعرلُ دسائي الرذالرُّومِ ه لْكمدُّ   لرهيفِْس  عناـ بـ نه، شاغلُـ وي  
   الرسائل اليت يرسلها ملك الروم لك هي دروع حيتمي ا ويشاغلك كسباً للوقت هذه

   سكَنت، مذْ سرت فيها، القَساطلُوما   اهتدى هذا الرسولُ بِأَرضهوأَنى
سحب (منذ سرت يف أرضهم غازياً القساطل ) هدأت( ملك الروم ورأى الطريق وهو يسري داخل أرض الروم، فما سكنت سول شعري كيف اهتدى رليت

  )   الغبار

نومهادقيِ جِيساٍء كانَ يم ومل    أَيصت ـفم نجِ ماِء اـزملُ الداهملَن  
   منهم مل تصف بعد لكثرة ما قتلت،معكرة بالدم) عيون املاء( كان يسقي خيوله ومجيع املناهل وكيف

   ـداوِلُ جـوك واملُلـر، بحكأَنـك   كُلَّ ذي ملْك إليك مصريهأَرى
   تصب يف البحريت صاحب ملك مصريه أن يأيت إليك، فأنت كالبحر وهم كجداول املاء الكل

   قائلُــا الناس  ما أنــن تعطيوال  أَعط الناس ما أنت مالك! ود اجلُأَذَا
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  أعط الناس ما متلك من مال، ولكن ال تعطهم شعري الذي يسرقون معانيه ) صاحب اجلود (د ذا اجلويا

  اوِلُـ يطَريـ قَص، يقَاوِيينِفـضعي   كُلِّ يومٍٍ تحت ضبينِ شويعرأَيف
  )يباريين يف الطول( وقصرياً يطاولين ،)يبارزين( شويعراً ضعيفاً يف الشعر يقاويين )إبطي (ضبين أرى حتت  يومٍكلَّ أأظلُّ

  ـازِلُ منه هضاحك بِصميتِ  وقَلـيبِ   عادلٌ، بِنطْقيِ صامت عنهلساينِ
   ضاحك منه هازئ به تم، وقليب إذا ص)اًمبتعد ( عادالً، عنهاًصامت أنطق يكون يف الواقع عندما لساين

بعوأَتهجِيبال ت نم اداكن نم     ظُـوأَغْي اداكع نم  نلُ  الماكشت   
 ، يف العداوةون فهم جاد؛ يكونون على غري شاكلتكمن بالغيظ شعوراً وأكثر الذين يعادونك ؛ جتيبهال ملُه ونم بالتعب إحساساً ينادونك ممن شخص وأكثر

  ولكن هم يف واد وأنت يف واد  

  ـاقلُ املُتعاجلَـــاهلُ إيلَّ بغيـض     التيه طبيِ فيهِم، غَير أَنينِوما
  إىل نفسي   ) كريه(يف معاملتهم، ولكن اجلاهل الذي يزعم أنه عاقل بغيض ) طريقيت(ليس طيب ) التكرب (والتيه

روأكْبقواث ين بِكيهيِ أنت     نــايلِ موأَكْثَـرلُ ــي أنآم لَك   
  ثقيت بك، وأكثر مايل أملي فيك) افتخاري( تيهي وأكرب

  

   الصحراءجواب  )87(

   
 فأدركهم بعد ليلٍة بني ، وأبو الطيب معه، وسار سيف الدولة خلفهم)بالس( بنو كالبٍ حدثاً بنواحي أحدث

م، وم ارات فأوقعارات واخلرلَمائني يعرفان بالغبفقال أبو الطيب بعد رجوعه من هذه . احلرمي فأبقى عليهك 

  16/42 : وأنشده إياها يف مجادى اآلخرة سنة ثالٍث وأربعني وثالمثئة،الغزوة

  

ريِكبِغ بِثَ الذِّئابياً عاعر     كروغَيارِماًـ صرابالض ثَلَم   
 بل يفل سيوفاً) الضرب بالسيف(الضراب ) يفسد حدك(ال يثلمك ) القاطع( ال تعبث بك يا راعي الرعية بل بغريك من الرعاة، وأيها السيف الصارم الذئاب

  أخرى 

   واملوت الشراب، الوِرديعاف     تركُوك معصيةً، ولَكنوما
  إذا كان ما سيشربه هو املوت) ورود املاء( الورد ءرمن وجهك عصياناً لك، ولكن يعاف امل وا تركوك وفروما

مهتطَلَباهوحىت، على اَألم     فوختشفَتـ أنْ تهحابالس   
  حىت لقد خاف السحاب أن تفتشه)  يقصد املواقع اليت فيها آبار،املياه( الحقتهم على األمواه لقد

يها فَبِتف مواً ال نياللَي       ـبخت  ةُ بِكمواملُسرابالع   
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  بك يف طلبهم ) تسرع(ختب ) اخليل األصيلة املعلَّمة بعالمات( بت يا سيف الدولة عدة ليال ساهراً، واملسومة العراب لقد

   نفَضت جناحيها العقَابكَما     اجلَيش حولَك جانبيهيهزُّ
  طري من اجلوارح : عقابال

   وهم اجلَواب، بعضهاأَجابك     الفَلَوات حىت م عنهوتسأَلُ
  حبثت عنهم حىت عثرت عليهم  : يقول. ، مث أجابتك واحدة منها، فكان بنو كالب هم اجلواب)الصحارى( عنهم الفلوات سألت

  والرقَاب  ماجلَماجِ  تخاذَلَت     يف آثار قَومٍت ما سرإذا
  )فتخون الرقبة اجلمجمة فتسقط اجلمجمة بضربة السيف: اًخيون بعضها بعض( ما الحقت قوماً فإن رقام ومجامجهم تتخاذل إذا

  املُصاب  كـفَيؤلم  تصيبهم     يتمُّ بأْسك يف أُناسٍوكَيف
   ألم عرب مثلك؟نكبتهمل فتتأمل تصيبهميف ناس ) تكشد تكتمل( كيف يتم بأسك ولكن،

فَّقرتهِملَيلَى عبِاجلَفإنَّ      أيُّها املَو فْقاينِــ الرابتع   
   مبثابة عتاب له باجلاين، فالرفق )السيد( م أيها املوىل فارفق

مهحيثُ كانواوإن كو إذا     عبيدعدت ثَةــادحوا  لأجاب   
  إذا دعوم ألمر عبيدك وجييبونك وهم

   خفي الصواب  ربما ،ولَكن      جهِلَت أَياديك البواديِوما
    القوم جمرد غلطة من أولئك كانت، ولكن رمبا )نِعمك( البوادي أياديك نكرتأ وما

اللٌوكَمد هلِّدوبٍ مذَن     لِّوكَموٍد معــ بهدراباقْت   
  وكثرياً ما يكون البعد بسبب شدة االقتراب  ) اإلحساس بعلو املرتلة لدى الشخص والتدلل عليه( ما يكون سبب الذنب الدالل وكثرياً

   العذَابارِمهـ ج  بِغيرِوحلَّ      جره سفَهاُء قَومٍوجرمٍٍ
  م جرم كان السبب فيه سفهاء القوم، ولكن العقاب حل بغري من ارتكب اجلرورب

مهتيمر يددح نرٍ محبِب     لَهيف الب ـرخ مـلْفَهبع ـاب   
  ولكن يف الرب) هدير املوج(، وهلذا البحر عباب )جيشك املدجج( رميتهم ببحر من حديد لقد

ماهسفَمرِيرح مطُهسوب     ـمهحبوصطُهسوب ـمابرت   
  وبسطهم اليت فرشوها يف خيامهم من احلرير، وطلع عليهم الصبح وبسطهم من التراب بعد سلب أمواهلم  ) جاءهم مساء( مساهم سيف الدولة لقد

ناةٌومقَن مهنم يف كَفِّه       نيف كَفِّكَم ـهابضخ مهنم   
   أمام جيشك القاهر هم رجاهلم كنسائهم فهم ال حياربون وال جدوى من سالح، أي صار)حناء(مثل الذي يف كفه خضاب ) رمح( من يف كفه قناة وصار

  

   قدر أهل العزمعلى  )88(
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  38/46 : سنة ثالث وأربعني وثالمثئةاحلدث حصن ويذكر بناءه ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  

   املَكَارِم، الكرامِدرِـ على قَ،وتأْيتِ     قَدرِ أهلِ العزمِ تأيتِ العزائم على

ظُمعهاوتارغيف عنيِ الصغريِ ص     رغصظيوتمِـ يف عنيِ الع  مظَائالع  
     األمور الصغرية عظيمة، والعظيم يستصغر األمور العظيمةيرى اهلمة الصغري

كَلِّفيهمه شاجلَي الدولة وقد     سيف  عنه اجلُيوش تزجع ارِماخلَض  
  ) الكبرية(، وقد عجزت عن حتقيق هذا الطموح اجليوش اخلضارم )طموحه( سيف الدولة اجليش مشقة بقدر مهه يكلف

طْلُبوينفِسه ندالناسِ ما ع ندع     عيـا موذلكدال ت ــهمراغالض   
  )  األسود ( الناس بأن يكونوا مثله يف العزم والشجاعة، وهذا شئ ال تدعيه لنفسها حىت الضراغمويطالب

   والقَشاعم داثُهاـأَح: فَال النسور       أَتمُّ الطَّيرِ عمراً سالحهيفَديِ
  ) ةالنسور املسن( والقشاعم ،)صغارها( ها أحداث ذلك تقول؛ يا سيف الدولة سالحك نفدي:) وهي طويلة األعمار،النسور( أمت الطري عمراً يقول

   والقَوائمافُهــ خلقَت أَسيوقد      بٍرِ مخال ضرها خلْق بِغيوما
 األعداء والنسور تقتات جبثثهم لفسيف الدولة يقت). مقابضها( فقد خلق اهللا أسياف هذا األمري وقوائمها ، خمالب ملا ضرها ذلكال قد خلقت ب النسور كانتولو

  فهي له شاكرة

   فضلة ال فائدة فيها إال إمتام القافية  )القوائم(:  أبو العالء بقولهعلق

   الغمائماقيينِــ أي السوتعلَم     احلَدثُ احلَمراُء تعرِف لونهاهلِ
  العرب؟ هل سقتها السحب أم سيوف :  وهل تعلم أي املصدرين اللذين سقياها هو السحابها؟ لونزمتي) من الدم(احلمراء ) ببالد الروم( قلعة احلدث هل

   اجلَماجِمسقَتها  اـ دنا منهفَلَما       الغمام الغرُّ قَبلَ نزولهسقَتها
   منها سقتها مجاجم الروم بالدمبقبل جميء سيف الدولة، فلما اقتر) البيض( سقتها السحب الغر لقد

   متالطمحولَها  اــ املنايوموج      والقَنا يقْرع القَنا، فأَعلَىبناها
  تتالطم حوهلا) املوت( يف الوقت الذي كانت فيه أمواج املنايا عالية سيف الدولة القلعة وجعل أسوارها بىن

   تمائمعليها  ـلَى جثَث القَتومن     اجلُنون، فَأَصبحت بِها مثْلُوكَانَ
  فهدأت) التعويذات اليت تعلق بصدر انون ليشفى(ى بالنسبة هلا كالتمائم  بالقلعة حال أشبه حبال اجلنون، مث أصبحت جثث القتلكان

   راغموالدهر الدينِ باخلَطي،  على       ددتها دهرٍ، ساقَها فَرطَرِيِدةُ
  رغم أنف هذا الزمن ) لرماحا( وقد ساقها الزمن للروم فرددا أنت إىل حظرية الدين باخلطي يطاردها، الذي القلعة هاربة من الزمن هذه

يِتفتهذْتأَخ ئايلِ كُلَّ شالَّلي       نوهأْخا يمــذْنَ لغَوارِم كنم    
  وعليه أن يرجعه إليك) مدين( والزمن إذا أخذ منك شيئاً فهو له غارم ،ا منههت شئ أخذْكل استرجاع) الزمن(الليايل ) حترم( تفيت أنت
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   عليه اجلَوازِم ـقَى قبلَ أنْ تلْمضى      يه فعالً مضارِعاً كانَ ما تنوِإذا
أنت حتول : يقول). مل ينتصر: مثل(قبل أن يأيت قبله حرف جزم ) انتصر: أصبح فعالً ماضياً مثل(مضى ) مثل ينتصر (ضارع كان ما تنوي فعله بصيغة الفعل املإذا

   وال تسمح له بالتحول إىل النفي وعدم التحقق   ، إياهتحقيقكالفعل املضارع إىل فعل ماض ب

   كان يتفلسف ويتنطع املثقفونهكذا

   ودعائم، هلاــاس الطَّعن آسوذا     ترجيِ الروم والروس هدمهاوكيف
  ودعائمها من الطعن واحلرب ) أسسها( للروم والروس أن يأملوا هدم قلعة احلدث وآساسها وكيف

كوأَت رُّونَ احلَديدجما،يا       كأنوراـ ماٍدــ بِجِيسمقَوائ نلَه   
   هلا قوائمتخبيول ليس) مشوا( فكأم سروا ، وخيوهلم عليها محايات من الدروع احلديدية اليت جتلل جسم احلصان، جيرون احلديدوهم جاءوك لقد

يسمخفُهحبِ زرقِ األرضِ والغرذُ أُويف    بِشـ اجلَنواِءزم ـنهز ازِـمم   
   اجلوزاء جنومإىل أذن ) صخبه غري املفهوم(يزحف على مساحة واسعة متتد بني املشرق واملغرب، وتصل أصوات زمازمه ) جيش( مخيس هذا

عمجنٍتسكُلُّ ل ٍة فيها       وأُمفْهِفَمـ ياثَـ احلُمداجِمرإال الت   
  )املترمجني( بواسطة التراجم إال املتحادثونوكل أمة، فما يتفاهم جنوده ) لغة( كل لسن  اجتمع يف جيشهملقد

قَطَّعتعرالد قْطَعا، ما ال يوالقَن ،    فَرسوالفُر نـ مان  نممادصال ي   
    دمكلها تكسرت، وفر كل فارس ال يصا) الرماح( سيف ال يستطيع قطع الدرع تكسر، والقنا كل

قَفْتٍف،واقول كش وما يف املوت     كىكَأَندفْنِ الريف ج ،مائن وهو   
   وسط اخلطر فكأنك يف داخل جفن املوت، ولكن املوت كان نائماً عنكوقفت

  باسم    وثَغرك، وضاحووجهك       بِك األبطَالُ كَلْمى هزِميةًتمرُّ
  باسم ) فمك(وثغرك ) مشرق(، ووجهك وضاح )مهزومة(هزمية ) جرحى(لمى  بك األبطال كمتر

تزاوجىتهوالن ةجاعالش ارقْدلِ قومٍإىل     مقَو  :أنـتمالبِ عيبِالغ   
  د وقفت بكل رباطة اجلأش تلك فقوهلذا السالمة بلغحىت لقد قال بعضهم إنك تعلم الغيب، وتعرف أنك ست) التعقل( كل حدود الشجاعة والنهى جتاوزت

تممةًضملى القَلْبِ ضع هِمياحنج     ـوتمهتتحايفِ تـا اخلَومادوالقَو   
الريس (وهذه الضمة متوت حتتها اخلوايف ) اً جناحان وقلب ومقدمة ومؤخرة، ولذا مسي مخيس:وأقسام اجليش مخسة( ضممت جناحي جيشهم على قلبه لقد

  )  الريش البارز يف جناح الطائر(والقوادم ) املخفي

   والنصر قَادمـات إىل الَّلبوصـار     أَتى اهلامات والنصر غائببِضربٍ
  حىت كان النصر قادماً مؤكداً) الرقاب(ىل اللبات والنصر مشكوك فيه، وما وصل الضرب إ) الرؤوس( اجلناحني بضرب بالسيوف على اهلامات ضممت

تقَرهاحتححىت طَر اتنِييدوحىت      الريكأنَّ الس حِ  ـفملرلماتش   
عماله يكون قريباً من  ألنه باست،فالسيف سالح املقاتل اجلريء. حىت رميتها جانباً، وحىت كأن السيف يشتم الرمح ويعريه باجلنب) الرماح( الردينيات احتقرت

  اخلصم، والرمح يطعن من بعيد وصاحبه يف أمان نسيب

نماوميلَ فَإِناجلَل حالفَت طَلَب       ـهيحفاتم  البِيِض فَافاخلارِموالص   
  ) القاطعة(اخلفيفة الصوارم ) السيوف( الفتح الكبري البيض مفاتيح
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مهتثَربِ كُلِّندياُألح فوق ا      هكَم ماهروسِ الدرالع فوق ترثن   
   العروس الدراهمفوق تنثَركما ) اسم اجلبل الذي فوقه القلعة( جنودهم فوق األحيدب نثرت

وسدىتعلى الذُّر كورلُ الواخلَي بِك    مكورِ املَطَاعحولَ الو توقد كَثُر   
  ) اجلثث اليت ستصبح طعاماً للنسور(، وقد كثرت حول األعشاش املطاعم )القمم( على الذرى يورطال) أعشاش( وكور ، وأنت فوقها، خيلكتدوس

  الدمـالص اقـ العتوهي  ،بِأُماتها       أنك زرتهاخِ فراخ الفُتتظُنُّ
  ) الصلبة(الصالدم ) اخليل األصيلة (اقت، وما هذه األمات إال الع)أمهات ما ال يعقل(تظن أنك زرا ومعك أماا ) اجلوارح( الفتخ فراخ

   األراقمعيدـ يف الصىـ تتمشكما       مشيتها بِبطونِهالقَت زإذا
  ) احليات(األراقم ) التراب(ا كما متشي على الصعيد  انزلقت حوافر اخليل جعلتها متشي فوق اجلبل على بطوإذا

   الئمللوجه  إلقْــدامِ  على اقَفَاه       كُلِّ يومٍ ذا الدمستق مقْدمأيف
   ألنه سيهرب عما قليل ويتلقى الطعن يف قفاه،وقفاه يلوم وجهه على اهلجوم) هامجاً (ماًمقد) قائد الروم( كل يوم نرى هذا الدمستق أيف

ركنأَيذُوقَهحىت ي ثالَّلي فَوقد       رِيحرع ـت  وثالُّلي رِيح مائهالب  
  األسد حىت يذوق أنيابه، مع أن البهائم نفسها تشم رائحة األسد ورب قبل لقائه) رائحة( يغالط نفسه فيجهل ريح أهو

   حمالت األمريِ الغواشموبِالصهرِ،       فَجعته بابنِه وابنِ صهرِهوقد
  ) العشوائية اليت ال تبايل مبن قتلت(يف ابنه ويف ابن صهره ويف صهره محالت األمري الغامشة ) نكبته( فجعته وقد

   واملَعاصمهامهم  ــا شغلَتهلما     يشكُر األصحاب يف فَوته الظُّبىمضى
  ومعاصمهم شغلت السيوف عنه  ) رؤوسهم(، وذلك ألن هامهم )نصال السيوف(الظىب ) جتنبه( الدمستق يشكر أصحابه اجلرحى لفوته رصا

مفْهويفيِهِم ةيفراملَش وتعلى       ص  يوفالس اتوأنَّ أص اجِمأَع  
  )غري فصيحة( فيهرب وينجو، مع أن أصوات السيوف أعاجم أصحابه يف ثخنوهي ت) السيوف( صوت املشرفية ويفهم

رسيالَةهج ال عن ،ا أعطاكبِم       ولكنومنغــاً مغَانِم كنا مجن   
  )فائز(الذي جنا منك غامن ) املغلوب( جاهل، ولكن املغنوم نه مسرور مبا أعطاك من مجاجم صحبه ليس ألوهو

تولَسلم ريِهظنازِماً ليكَاً ه      كنولَك  يـدحوالت  كرلشلازِمه   
   جمرد ملك هزم نظرياً له، بل أنت التوحيد يهزم الشركولست

لَكالذي يلَ لَفْظُه ريف الد احلمد     كفَإِن  ،يِـــهطعم  يوإِنماظن   
   املعاين وأنا فقط أنظمها ين تعطيأنت من نصيبك، فهو  الذي ورد يف هذه الدرر اليت أنظمهااحلمد

   نادمـت وال أنـذْموم، أنا مفال     لَتعدو يبِ عطَاياك يف الوغَىوإنيِ
   قها، وأنا يف أخذ عطاياك غري مذموم ألنين أحارب ا أعداءك، وأنت ال تندم ألنين أستح)احلرب( أيضاً اخليل اليت تركض يب يف الوغى وتعطيين
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  احلمامنيشر  )89(

 
 وأنشده إياها ، من سيف الدولة وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب اهلدنة، املتنيبقال

  6/31 :الث عشرة بقني من حمرم افتتاح سنة أربع وأربعني وثالمثئةحبضرم وقت دخوهلم لث

  

نامطَةًتباً وغنلُ أَمسالر كيفانُ     لدوأَجنامت لِ ليسسالر بر   
  ال تنام خوفاً منك) صاحب الرسل(رب الرسل ) عيون( ملك الروم ينامون يف حلب عندك بأمان وسرور، ولكن أجفان ة الذين حيملون رسالالرسل

   لَهن لجامما  ، الطَّعنِ قُبالًإىل     لمعرورِيِ اجلياد فُجاَءةًحذَاراً
  ، يركبها فُجاءةً ذاهباً ا للطعن وهي مقبلة على هدفها بدون لُجم )جراكب اخليول عارية بال سرو( سيف الدولة معروري اجلياد حيذر الروم ملك

طَّفعتا، فيههرعةُ شنواَألع     برضوتفيه ،اطُ كَالميوالس   
 ألا أصيلة ،سياط من كالم به سوى شعر رقبتها، وال يضرا الفارس يف الطعن إال بهاكميس) جلام( اخليل وتتثىن يف الطعن وليس للفارس من عنان تتعطف

  ومتعودة على احلرب 

   مل يكُن فوق الكرامِ كرامإذا   وال القَنا، تنفَع اخليلُ الكراموما
  احالرم: القناالكرمية األصيلة، :  الكراماخليل

   ويضامارهاـ يذلُّ الذي يخت    احلمامينِ الزُّؤامينِ عيشةٌشرُّو
 هو آخر وموت ،إن خريت بني موت حقيقي: يقول). يظلَم(فشرمها العيشة اليت يذل من خيتارها ويضام ) سريعني(زؤامني ) موتني( افترضنا وجود محامني لو

   هي املوت األصعب ة بذلفاحلياة ة،ذلب عيشال

بورهثْتعتابٍ بك ابٍ عنوج     واننــوعهلنـ لاظريِن  امقَت  
 ترد على مراسالت األعداء بشن غارة عليهم، فيكون غبار خيلك هو تأن: يقول). غبار( جواب أرسلته على خطاب جاءك، ولكن جوابك عنوانه قتام ورب

  عنوان جوابك

  

  صحبة  )90(

  
  6/47 : املتنيب ميدح سيف الدولة، ويذكر قصة حربٍ جرتقال
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تذَكَّرارِقِتبِ وبذَيالع نيما ب    رجينمالوابِقِـا، عوى  السرجوم   
  ) حيث كانت جتري خيولنا السريعة(وجمرى السوابق ) حيث كنا جنر رماحنا( جمر عوالينا ن وهناك كا،) مكاننييامس( وبارق ب املكان بني العذيتذكرت

  قِ ما قد كَسروا يف املَفَارِبِفَضلَـة     قَومٍ يذْبحونَ قَنِيصهموصحبةَ
  األعداء) رؤوس( يف مفارق اكسروه يت الفوالسي) ببقية(بفضلة ) صيدهم( صحبة قوم كانوا يذحبون قنيصهم وتذكرت

دلٍوأَغْيكُلُّ عاق هفْسى نوهي     ،يففقِعكُلُّ فَاس همى جِسوهوي   
   يهوى روحه كل رجل عاقل عفيف، ويهوى جسمه الرجل الفاسق) ناعم( شاب أغيد وهذا

   واخلَالئقِهـ يف فعلنـ مل يكُإذا   احلُسن يف وجه الفَىت شرفَاً لَهوما
  )  الطبائع( يف وجه الفىت ليس شرفاً له، بل الشرف الفعل واخلالئق واجلمال

  اَألصادقِ  أَهلُه اَألدنونَ غَير وال     بلَد اإلنسان غَير املُوافقِوما
    همهم الصادقون يف ود) األقربون( وأهلك األدنون ، هو البلد الذي يوافقكبلدك

   املُنافقِكَالم  ال يخفَى   كانَوإنْ     دعوى املَحبة واهلَوىوجائزةٌ
  احملبة واهلوى، ولكن كالم املنافق ال خيفى  ) ادعاء(دعوى ) ممكنة (وجائزة

  

   اضطراراملوت  )91(

  
 املتنيب ميدح سيف الدولة، وقد أوقع بقبائل ثارت عليه، ومل يكن املتنيب حضر الواقعة فشرحها له سيف قال

  9/66 :الدولة

  

رِيقاَألعاديِ ت جهم كُلُّ     سيوفُهواقَتمٍ أَرد ـــه  اربج  
  ) ر لهال ثأ(األعداء، وكل دم تريقه جبار ) أرواح( سيوف سيف الدولة احلمداين مهج تريق

   القفَارـشِ، من العطَبِأَرماحٍ     فَاتوا الرماح تناولَتهم،إذا
  برماح أخرى هي العطش) الصحارى(الرماح تناولتهم القفار ) فروا من( فاتوا إذا

   واملوت اضطِّرارفَيختارونَ،     وخلْفاً اً املَوت قُداميرونَ
   فيختارون إحدى امليتتني، واملوت اضطرار وخلفهم، أمامهم املوت يرون

  ارـمن  هـلعيني  مـفَقَتاله     سلَك السماوةَ غَير هاٍدإذا
   مشى يف صحراء السماوة رجل وضل طريقه فهو يهتدي بقتالهم اليت تكون مبثابة منار له فإذا
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   زأَروا خوارالذي  وزأْرهـم     بِالفُرات بنو نميرٍوأَجفَلَ
  )   صوت الثور(مبنطقة الفرات بنو منري، وكل الزئري الذي زأروا تبني أنه كان خواراً ) ذعر وفر (أجفل

الٌفَلَمحِ مبيف الص ملَه حرسومل     يلَه وقَدت لِ  ــمبِالليارن   
  ..    إمعاناً يف إخفاء مكام،ادم نارهم ليال على عوقدواأ تسرح ماشيتهم يف الصبح، وال فلم

ذَارحمهنع ضرفًَىت إذا مل ي     سعٍٍ  فَلَيافبِن  ــملَه ذَاراحل   
   مل يرض عنهم فلن ينفعهم احلذر  إذا) سيف الدولة( حذراً من أن يكشف مكام فىت وذلك

بِيتتهريِ إلَيست مهفودو     اهودجوأَلُواـ اليت  س  فَاراغْت  
   الوفود إليه، وكل ما يطلبون أن يغتفر ذنبهم  يبعثون

   عاردانــالعب  يف ذلَّة وال     يف سطْوة اَألربابِ عيبوما
   فهذا هو املتوقع ، يكونوا أذالءأن يف، وال عار على العبيد )السادة( يسطو األرباب أن يف عيب وال
  

  ب العيش صحة وشباآلة  )92(

  
 ببقاء الكربى، وأنشده إياها يوم األربعاء النصف من شهر يه املتنيب يرثي أخت سيف الدولة الصغرى ويسلِّقال

  10/42 :رمضان سنة أربع وأربعني وثالمثئة

  

  األجالَّ  ـز األعاألفْضــلَ  تكُنِ    فَضاليِئَة يكُن صبر ذي الرزِإنْ
  فأنت األفضل األعز األجل لقوة صربك  ) حسنة(فضالً ) املصيبة( يكن صرب صاحب الرزيئة إن

،تـأننِ اَألحى عزعأنْ ت قا فَوابِ،   ييـبزعالذي  ي فَوق قْالـكع   
   أنت أكرب عقالً من الذين يعزونك، التعزية عن أحبابكفوق أنت من يا

   بعالوتـامل  أَرادتدرٍـ خذَات     مل تجِد من الناسِ كُفْئَاًوإذا
  إذا مل جتد كفئاً يتزوجها رضيت باملوت بعالً هلا   ) املرأة: صاحبة الستر( اخلدر وذات

   وأحلَى، وأَشهى من أنْ يملَّ،ـسِ     احلَياة أَنفَس يف النفْـولَذيذُ
  ألذ يف النفس من أن ميلها املرء) احلياة السهلة(لكن لذيذ احلياة : نفسه فيقول ويراجع الشاعر يستدرك

   مالَّفـ وإنما الضع،اةًـ حيـلَّ  - فَما مـ ! أُف: الشيخ قالَوإذا
   العجوز عندما يقول أف فليس معىن ذلك أنه مل احلياة، وإمنا مل الضعفوالشيخ



137 
 

   ولَّىرِءـ املَنِـ عاــ ولَّيإذاـف      العيشِ صحةٌ وشبابآلَةُ
  الصحة والشباب، فإذا ذهبا عن اإلنسان ذهب ) عدة احلياة( العيش آلة

   جودها كانَ بخالتـ فَيا لَي،ـيا     تسترِدُّ ما تهب الدُّنـأَبداً
   ومل متنحنا احلياة أصال، فيا ليت كرمها كان خبالً،)متنح( وأبداً تسترد الدنيا ما ب دائماً

يهوقَةٌوشعم ،رِ على الغـ،دحـفَظُ   ال تهال،داًــ عصو ممتوال ت   
   معشوقة رغم غدرها، وال يكتمل وصاهلا فهي تقطعه باملوتوالدنيا

  تخلَّى اــ عنهدينِــ اليوبِفَك    ، دمعٍٍ يسيِلُ منها عليهاكُلُّ
املرء يفقد : يقول.  عنهاقوةال بها يدكفَ بأن تإال واملرء متشبث ا فال خيليها من بني يديه ،)حزن لفراقها املقبل (عليها هو بكاء ) شرور الدنيامن (منها نائ بكاكل

   قم ويتمسك ا آلخر ر،حياته غصباً عنه

ميفيهاش انِياتالغ ،ا أَدرِيِ     فَمذَا أَنثَـ لا الناسهمال، اس أم   
  ، وما أدري أهلذا جعلوا امسها مؤنثاً؟)احلسان(الغانيات ) طبائع( هلا شيم الدنيا

  

   الغابشريعة  )93(

    
 ويذكر وضه إىل ثغر احلدث ملا بلغه أن الروم أحاطت به، وذلك يف مجادى سنة ، املتنيب ميدح سيف الدولةقال

  18/45 :أربع وأربعني وثالمثئة

  

   وإالَّ فَالَ الذا،ـ هكذاـهك   لَى فَلْيعلُونْ من تعا، املعايلِذيِ
   علواً يس هكذا يكون العلو، وإال فل؛ هي املعايل فليعلُ من شاء أن يعلوهذه

فرـشقَيوبِر النجوم طَحني     ،ـه زوع قَلْقباال  لُـياَألج  
   وهذا هو العز الذي يزعزع اجلبال،)بقرنيه( هو الشرف الذي ينطح النجوم بروقيه هذا

   ابن السُّيوف أعظم حاالولة  -  أعدائنا عظيم، وسيف الدحالُ
  حاالً أعدائنا عظيم، ولكن سيف الدولة أعظم منهم حال

  اإلعجاال  ـاده جِيأَعجلَتهم     أَعجلُوا النذير مِسرياًكلَّما
   سبقت خيول سيف الدولة سبقَهم فركضت إليهم والقتهم   ،وهجموا قبل أن يوصل اخلرب) طليعة االستكشاف لديه(نذير سيف الدولة ) سبقوا( أعجلوا كلما

مهتفَأَتا تاألرضِ، م وارِقـ خلُ  حإالَّ احلديـم طَاالـدواألب   
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  )السالح(وعليها األبطال املدججني باحلديد ) تقطع البالد( األرض خترق الدولة سيف خيول فأتتهم

اتيافقْـخالن جسقد ن ،األلوان   لَيها  ـعـاً  ععاقروجِالَالب   
  ) األغطية(واجلالل ) األقنعة(عليها الرباقع ) الغبار(فقد نسج النقع ) غري واضحة( اخليل خافية وألوان

   وإنْ كانَ ما تمنى محاال،مِ     ملك الرُّو، أَلُوم ابن الَوٍنال
   ألوم ملك الروم ابن الون على أمنيته بأن يهدم القلعة، وإن كانت أمنية مستحيلةال

هـأَقْلَقَتيأُذْن نيةٌ بنِيب       ،االـهماَء فَنى السغاٍن بوب   
   ففعل لسماء، والبناء كأنه مبين على رأسه بني أذنيه، وأزعجه بان أراد أن ينال ا)بناء( بنية أزعجته

  والقَذَاال  فَغطَّى جبينه ،ـي     رام حطَّها اتسع البنـكلَّما
  )قفاه(اتسع البناء فغطى جبينه وقذاله ) هدمها(لروم حطها ملك ا) أراد( رام كلما

   فكانَ انقطَاعها إِرساالـلَ،   الطُّرق يقْطَعونَ بِها الرسـأَخذُوا
   الرسل كان مبثابة اإلرسال لألخبار قطاع فكأن ان؛ على الطرق فانقطع قدوم الرسل إىل سيف الدولة، فعرف من انقطاعهم بأن الروم فعلوا ذلكاستولوا

   القتالَ الذي كَفَاك القتاالـن   - مضوا مل يقَاتلُوك، ولَكـ ما
   السابق هلم علمهم درساً فانسحبوا وكفوك القتال هذه املرة الك ميض الروم وينسحبوا بدون أن يقاتلوك هكذا ببساطة؛ ولكن قتمل

فُضنييدأَي عوريِ الرديوفاً   :اً لَيس تلْأَسمح ،أم أغْالالــن   
  تشل حركتها) قيوداً( سيوفاً أم أغالالً حتمل أهي الذعر لشدة تعود تعرف الأيديهم اليت ) اخلوف( الروع ينفض

   لَه واجلَماالـا حسنهتركَت     أخافَها منك وجهووجوهاً
   واجلمال كله حل بوجهك أنت، مجال لبشاعة اخلوف عنها كلوزال ، أخافها وجهكووجوههم

   انتقاالـراد زواالً، وللمـن   - اجلَلي يحدثُ للظَّـ والعيانُ
مقصدهم إىل عندما رأوا بأسك عياناً زالت ظنوم بنصر سهل، وحتول : يقول). املقصد(املراد ) حتول(يزيل الظن، ويسبب انتقال ) الرؤية الواضحة( اجللي والعيان

  االنسحاب

   والنزاالدهـ الطَّعن وحطَلب     ما خالَ اجلبانُ بِأَرضٍ وإذا
  )  املبارزة( ويطلب الطعن والرتال ، عندما يكون وحده يتخيل املواجهة سهلةواجلبان

  واغتياال  رةًــ جهيتفارسن     أَنفُس األنيسِ سباعإنما
  )غدراً(واغتياال ) عالنية(جهرة ) تفترس بعضها بعضاً( وهي تتفارس ،)الوحوش املفترسة(مثل السباع ) رالبش( األنيس نفوس

نٍئمش اسالتم الباً أطاقاباً     غصواغت،ملْتـ مل يسؤاالهس   
  واالغتصاب مل يطلبه بالتراضي) بالقوة(شئ غالباً ) طلب(التماس ) ملحت( أطاق ومن

   الرئْباالرـالغضنفَ  يكونَ أنْ    اجٍة يتمنى  غاٍد لحكُلُّ
  ) األسد(لتحقيق حاجة يتمىن أن يكون الغضنفر الرئبال ) ذاهب( غاد كل
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   باآلذاناإلبصار  )94(

  
وذلك يف شهر صفر سنة مخس .  املتنيب ميدح سيف الدولة وأنشده إياها بآمد، وكان منصرفاً من بالد الرومقال

  12/49 :وأربعني وثالمثئة

  

أْيالرعانالشُّج جاعةقَبلَ ش     ولٌهأَو ،هو لُّ  يالثَّاين املَح   
  مهم قبل الشجاعة) الفهم العميق (الرأي

   مكانكُلَّ  من العلْياِء بلَغت    ا لنفْسٍ حرٍة  هما اجتمعفإذا

   اَألقْران ـاعنِ قَبلَ تطَبِالرأْيِ،      طَعن الفىت أقرانهولَربما
  قبل أن يصل األمر إىل االحتكام للقوة ) أنداده( تغلب املرء على أقرانه رمبا

   من اإلنسانـرف إىل شأَدنى     العقولُ لَكانَ أَدنى ضيغمٍلوال
  للشرف من اإلنسان، فاإلنسان أفضل من األسد بعقله ال بشئ آخر ) أقرب(أدىن ) أسد(ضيغم ) أقل( العقول اليت يتحلى ا البشر لكان أدىن لوال

قادإىل الطِّعان ادياجل ،قُدإال    ومل يـ إىل العادات  واألوطَان  
    ا هلوطن احلرب  حىت لكأن،، وما قادها إال إىل ما تعودته)احلرب( إىل الطعان  سيف الدولة اخليلقاد

   بِاآلذان  رنــ يبص فَكَأنما     جحفَلٍ ستر العيونَ غُبارهيف
   حبسب ما تسمع من ضجيجه   اجليش داخل وتتحرك ،غباره ستر عيوا، فكأن اخليل تبصر بآذاا) جيش( جحفل ضمن موجودة اخليل

   عمائم الفُرسان  فيهينشرنَ     عبرنَ بِأَرسناس سوابِحاًحىت
   ولسرعتها كانت عمائم فرساا تنحل عن الرؤوس وتنتشر  ، عربت اخليل ر أرسناس سباحةحىت

  انـَتقي وتلْ،هـ بِانـتتفَرق     بين عجاجتينِ مخلِّصواملاُء
   مث تلتقيان فوقه ،تتفرقان عنده) غبارين(بني عجاجتني ) فاصل( النهر خملص وجمرى

  إمنا وصفت ما عاينت   : ، فقال)والقصيدة تصف غزوة شتوية(ما هكذا يثور الغبار يف الشتاء :  أليب الطيبقالوا

  ى اجلَمعان إذا الْتقَكَقُلُوبِهِن    السيوف مع الذين قُلوبهمإنَّ
  الذين قلوم قوية كقلوب السيوف عندما يلتقي اجلمعان يف احلرب) نصرية لـ ( مع السيوف

   اجلَبان بِكَف كُلِّ جبانمثْلَ  ، على جراَءة حده، احلُسامتلْقَى
   رغم حده املرهف، يف يد اجلبان جبانوالسيف

   من قَتالك بِاإلحسانأصبحت     من يقَتلُ من أراد بِسيفهيا
   يا من يقتل من شاء بسيفه، أنا قتلتين بإحسانك ، سيف الدولةيا
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   مدحتك حار فيك لساينوإذا     رأيتك حار دونك ناظريِفإذا
   فيتحري نظري أين يذهب أمامك هليبتك، وإذا مدحتك حتري لساين ماذا يقول أراك

  

   اليمنيعقىب  )95(

  
 وقد قيل حبضرة سيف الدولة إن البطريق أقسم عند مليكه أن يعارض سيف الدولة يف الدرب، ، املتنيبالق

وسأله أن ينجده ببطارقته وعدأنشده إياها سنة مخس وأربعني وثالمثئة وهي آخر ما . مث خاب ظنه.  ففعلهد

  9/55) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (:أنشده حبلب

  

   القَسمدامكـ يزِيدك يف إقماذا     ندم، على عقْبى الوغَى، اليمنيِعقْبى
أقسمت يا قائد الروم أنْ ستنتصر، فازمت : هي الندم، وهل زادك القَسم شجاعةً؟ يقول) املعركة(الوغى ) نتيجة(حلف اليمني بالنظر إىل عقىب ) نتيجة (عقىب

  فة، هزمية ونكث باليمني    مضاعيئةفكانت النتيجة الس

   الفعالِ، حضور الفعلِ والكَرمعلى     ما اشتهى يغنيِه عن حلفوفَاعلٌ
   ال املوعودين، عن احللف بأن يفعل كذا وكذا، فالفعل حاضرن، يغنيه فعله وكرمه احلاضري– وهو سيف الدولة - يكون فاعالً كل ما اشتهى والذي

   الدولة، السأَمـف غَير سييمسها،    إذا طَالَ الضراب بِها السيوف كُلُّ
  ولكن سيف الدولة ال يصيبه سأم من احلرب) والسأم للسيف التثلم( ا ميسها السأم ضرب السيوف اليت يطول الكل

مهتمدصهتغُر يسٍ أنتمبِخ       ترِيهمـوسهِهجـ يف وه ـ غَمم  
 فسيف الدولة غرته :شبه اجليش بفرس). شعر رأس الفرس(يف مقدمته مثل الغمم ) رماحه(، ومسهرية اجليش )طليعته(أنت غرته ) جيش( الروم خبميس صدمت

   والرماح املشرعة كالشعر على رقبته وأعلى رأسه  ،)البياض يف جبينه(

   واألرواح تنهزِم، حولَكيسقُطْن    ، ما فيِهِم جسومهم أثْبتفكانَ
   مبوم   تنهزم أما أرواحهم ف وتبقى على األرض، مع ذلك تسقط حولككانتو أجسام األعداء أثبت شئ فيهم، فكانت

هاأَلْقَتتاُء الرومِ طاعمد إليك     فَلَومد بٍ أَجابربِالَ ض تودع   
   الروم صارت لكثرة ما تسفكها مطيعة لك، فلو أنك قلت هلا انسفكي النسفكت بدون ضرب بالسيوفدماء

ابِقسثٍَة يادكُلَّ ح لُ فيِهِمفَما      القَتهصيِبــ يم  موتمروال ه   
  ) شيخوخة( فال يأيت عليهم موت طبيعي وال هرم ، القتل كل احلوادث إليهميسبق

   ختموايداً  ـاهم الكرام بِأَسخإنَّ       تطْلُبن كرمياً بعد رؤيتهال
   فهو خامت الكرام وأسخاهم، أن ترى سيف الدولة ال تطلب أن ترى كرمياً غريهبعد
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   أُفِْسد القولُ حىت أُحمد الصممقد       تبالِ بِشعرٍ بعد شاعرِهوال
  الصمم  ) يشكر(حىت صار املرء حيمد ) الشعر( فقد فسد القول – املتنيب –ر بعد شاعره  تبال بأي شعوال

كانت : قلت أليب الطيب وقت قراءة هذه القصيدة عليه إنه ليس يف مجيع شعرك أعلى من هذه القصيدة، فاعترف بذلك وقال:  هذه القصيدة قال ابن جينوعن

  وداعاً
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   األربعنيوحي

   
  ) هـ354-346( وفاته حىت مصر يف كافور اتصاله بمنذتنيب  املشعر من املختار
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   كافور توارك غريهقواصد  )96(

  
فشج ابن خالويه رأسه مبفتاحٍ .  يف حلب مع ابن خالويه النحويداين املتنيب يف جملس سيف الدولة احلمتشاجر

كان يف يده، فلم ينصره سيف الدولة، فرحل املتنيب إىل دمشق مث الرملة بفلسطني، مث إىل مصر بدعوة من 

 كافوراً املتنيبفلما ورد . حاكمها كافور الذي كان عبداً حلكام مصر من بين اإلخشيد مث صار حاكماً ال ينازع

  25/47 : ومحل إليه آالفاً من الدراهم فقال ميدحه، وذلك سنة ست وأربعني وثالمثئة،أخلى له داراً وخلع عليه

  

   أنْ يكُن أَمانِيااــ املَنايوحسب     شافياوت بِك داًء أنْ ترى املكَفَى
  إىل أمنية  ) املوت( ويكفي أن تتحول املنايا ،فيه من الداء أنك وصلت درجة أن ترى املوت نفسه شفاء مما أنت كفاك

   أو عدواً مداجِيا ،اـ فَأَعيصديقاً       ملَّا تمنيت أنْ ترى تمنيتها
فحىت هذا )  عداوتهخمفياً( مداجياً اًعدو بك أن تتمىن أن ترى بلغ و؛)استحال( عندما متنيت أن ترى صديقاً فأعيا ذلك – خياطب نفسه – املوت يا هذا متنيت

   فأعداؤك يواجهونك بالعداء السافر،استحال

   اليمانِياــام احلُسـدنَّ تستعفَالَ      كنت ترضى أنْ تعيش بِذلَّةإذا
  احلسام اليماين ) تتخذن عدة( فال تستعدن ة رضيت العيش بذلإذا

   املَذَاكياــاقستجيِدنَّ العت توال       تستطيِلَن الرماح لغارةوال
  ) التامة األسنان(املذاكي ) اخليل األصيلة(لشن الغارة، وال ختتر اجليد من العتاق ) ال ختتر الرماح الطويلة( تستطيلن الرماح وال

   ضوارِياونَــ حىت تكُى تتقَوال     ينفَع األسد احلياُء من الطَّوىفَما
  ) مفترسة(حىت تكون ضواري ) تهاب(، وال تتقى األسود )اجلوع(ميها اخلجل من الطوى  ال حيفاألسود

كتببأَى حن نم كبلَ حاراً، فَكُوقد     قَلْيبِ، قَبكانَ غَد اـنيواف أنت   
   وافياً يل أنت، وقد كان غداراً يب، فكن )يعين سيف الدولة/ بتعدا(يا قليب قبل أن حتب أنت من نأى ) أحببتك (حببتك

لَموأَعهدعب يككشي نيأنَّ الب       ـتاإنْ فُؤاديِ  فَلَسياكش كرأيت   
  بعد فراقه، ولن أعتربك قليب إن رأيتك شاكياً) يؤملك وجيعلك تشكو(يشكيك ) الفراق( يا قليب أن البني وأعلم

  جوارِيا  ــادريِن الغإِثْر كُن  إذا      وع العنيِ غُدر بِربها  دمفَإِنَّ
  )جارية(الغادرين جواري ) على(إذا كانت إثر ) بصاحبها(برا ) غدارة( العني غدر فدموع

   وال املالُ باقيا، احلمد مكْسوباًفالَ     اجلُود ملْ يرزق خالصاً من األذىإذا
  جلود مل يكن مصحوباً باخلالص من األذى فال يأيت لصاحبه حبمد، وال املال الذي جاد به سيبقى ملن أخذه  اإذا

   ما أَتى أم تساخياــاًء سخأكانَ      أخالق تدلُّ على الفَىتوللنفْسِ
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  )ادعاء للسخاء( كان تساخياً أم اإلنسان تدل إن كان سخاؤه حقيقياً وأخالق

  يا ليس صافمن تصفيِ الود  رأيتك      تياقَاً أيها القلب، ربما اشأَقلَّ
  ما رأيتك ختلص يف ودك ملن مل يكن خملصاً) كثرياً( من اشتياقك يا قليب، فرمبا قلل

قْتلىخبإىل الص تعجأَلُوفَاً، لو ر     قْتيبِ  لَفاريش عوجياماكالقَلْبِ ب   
  شيبالإىل درجة أنين لو رجعت إىل صباي وفارقت شييب لتوجع قليب على فراق ) عندي ألفة( ألوفاً خلقت

نولَكهترراً أَزحب طاطيايتِ       بِالفُسححصاـيِ ونيافواهلوى والقَو   
  )  جعلتها كلها تزوره(حبراً أزرته حيايت ونصحي وحيب وشعري ) القاهرة القدمية( ألفيت فإن هناك يف الفسطاط ورغم

   العواليانــ يتبِع افاًـ خفَفَبِتن       مددنا بين آذانِها القَناوجرداً
  ومتشي حبسبها متجهة إىل املمدوح) الرماح(فباتت اخليول خفيفة احلركة تتابع حركة العوايل ) الرماح(مددنا بني آذاا القنا ) خيول قصرية الشعر( جرد ورب

ىتاشٍدمفَا، بِأَيالص افَتكُلَّما و     نقَشنص ــ بِهريادافوح اةزالب   
اخليل لتصميمها : يقول). الصقور(نقوشاً كصدر البزاة ) بال حذوات(نقشت عليه وهي حوايف ) الصخر(الصفا ) وصلت( اخليول بأيديها اليت كلما وافت تتماشى

   صدور الصقور  بهتش ومع ذلك فهي تنقش على الصخر حبوافرها نقوشاً مرقطة ،على الوصول حتفى وتذوب نعاهلا احلديدية

ظُرنوت نى ميف الدُّج قوادوٍد صس    نيراييا هوصِ كَمالشُّخ يداتعب   
   وترى ا الشخوص البعيدة بدقة  ،)الليل( الرؤية يف الدجى هاقُ بعيون سود تصدوتنظر

بصنعاً وتاموس يسِ اخلَفرلْجل     لْنخياجنمريِ اةَــ ما  الضيادنت  
   بصوت عالٍةمناجاة املرء لضمريه منادا) حيسنب(خيلن ) آذاناً(اخلفي سوامع ) الصوت( للجرس وتنصب

باذجةًتنباحِ أَعانَ الصسنكأَنَّ       فُرها  اقِـ على األعنا  ميأَفَاع  
  ليت تتلوى على أعناقها كاألفاعي  ا) مقاودها(أعنتها ) املتأهبني لإلغارة، وتكون صباحاً(فرسان الصباح ) جتذب( جتاذب وخيولنا

   اجلسمِ ماشيايف ويِسري القلب  بِه،     يِسري اجلسم يف السرجِ راكباًبِعزمٍ
   والقلب يتمشى داخل اجلسم ماشياً ، سرنا بعزم قوي جيعل اجلسم يسري فوق سرج احلصان راكباًلقد

داصقَورِهغَي ارِكوو       كافورٍ، تنالم دقَص ـرحابيواققَلَّ الستاس   
    النفعقليلة) القنوات(غريه، والذي يقصد البحر جيد السواقي ) تاركة( وتوارك كافورٍ) قاصدة( اخليل قواصد وهذه

فَجاَءتمانِهنِ زيانَ عسبِنا إن       لَّـتلْفَوخاً  خاضيا  ـها بيآقوم  
  فكافور هو األهم مثلما بؤبؤ العني أهم جزء فيها . خلفها) جماري الدمع(عني زمانه، وتركت بياض العني واملآقي ) ؤبؤب( اخليل بنا رجالً هو إنسان فجاءت

وزجإىل الذي ن ِسننيها املُحى     عليرإحسن مهدنع هاــانيادواَألي   
  )أفضاله(قاصدين الشخص الذي نرى أن ما عندهم من خري هو من إحسانه وأياديه ) يقصد سيف الدولة(ني ومنر م على اخليل احملسنني العادي) جنتاز (جنوز

  التالقيا  ـرجيِ إالَّ نـرِه، عصإىل     ما سرينا يف ظُهورِ جدودنا فًىت
إال أمالً يف (إال نرجي التالقي ) أصالب األجداد، وال خلقنا اهللا وأوصلنا إىل زمنهما سارت نطفنا يف (يف ظهور جدودنا إىل عصره ) سرنا( الفىت ما سرينا هذا

  )  لقائه
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فَّعرتهراملَكَارِمِ قَد ونع نا       عفَملُ الفَعفْعي اــالتذَارِيإال ع   
  )  مبتكرة مل يفعلها أحد قبل(ال عذاريا إ) املكارم(فهو ال يفعل الفعالت ) املكارم العادية( قدر كافور عن عون املكارم ترفع

   راجِياـت وذا اليوم الذي كنإليه،    ذا الوجه الذي كنت تائقَاً!  املسكأبا
  هذا هو الوجه الذي كنت أتوق إليه، وهذا هو اليوم الذي كنت أرجوه)! كنية كافور( أبا املسك يا

  

   ملك ولسان شاعرقلب  )97(

  
  15/24 : بذكرها فقال يهئنه ا املتنيب كافور داراً بإزاء اجلامع األعلى، وطالب أبا الطيببىن

  

  البعـداِء من  يـدينِ  ولمـن       التهنِئات لألكْفَاِء إنما
  )   غري النظراء، والبعيدين يف القيمة(من البعداء ) يكون مقرباً ( وملن يدين،)النظراء( التهنئات لألكفاء تكون

   اَألعضاِءـــائر سبِاملَسرات     منك، ال يهنئُ عضووأنا
  ، فكيف أهنئك)باألفراح(، والعضو يف اجلسم ال يهينء بقية األعضاء باملسرات )جزء منك( أنا منك ولكنين

   هذا البِناِء رُّــآج  نجوماً نَ    ، ولو كَا لَك الديارمستقلٌّ
  هذا البناء من النجوم ) طوب/ طابوق(، حىت لو كان آجر ) عليكةً قليلهاأجد( الديار لك مستقل

تاأَننهلَّةً أنْ تحأعلى م     كانماِءبِميف األرضِ أو يف الس   
  )يف اجلنة اليت فيها قصور للمتقني(يف األرض أو يف السماء ) قصر(من أن نأ مبكان ) مقاماً( أعلى حملة أنت

ـولكسوما ي ،والبالد ،الناس    حـربالغ راِء ــراِء بنيواخلَض   
  )ضاألر(والغرباء ) السماء( طري وحيوان بني اخلضراء ن لك والبالد لك، ولك كل ما يسرح موالناس

كينساتـ وبحوما ت ،يادلُ     اجلـمرِيهمس نم راِء  ــةمس  
  مسراء ) رماح (مسهرية حتمله هذه البساتني من مثر هو يف احلقيقة ماهي بساتينك احلقيقية، و) اخليول (اجلياد صهواتو

  اِءالعلْي يبتينِ من  ــا بِمـك     يفْخر الكرمي أبو املسـإنما
  ال بالقصور) اد(هو مبا يبين من العلياء ) كنية كافور( أبو املسك وفخر

هامـوبِأَينع تلَخساليت ان     ،ـهس ها دارمى واِء ـوجاهلَي   
  ) احلرب(ومل تكن داره فيها سوى اهليجاء ) مضت( بأيامه اليت انسلخت وفخره

   األعداِء ـاجِمِ لَه يف جمـض     أثَّرت صوارِمه البِيـوبِما
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  البيض الالمعة يف مجاجم األعداء) سيوفه( باألثر الذي تركته صوارمه وفخره

كسـوبِمسبِامل سلَي ،ى بِهكْني   ،ـكنلَكو اِءـــهالثَّن أرِيج   
  ) الذي يتلقاه من اجلميعاحلمد (الثناء ) عطر( مبسك يكىن به، وهو ليس مسكاً حقيقياً بل هو أريج وفخره

حفْضـتمالش تكلَّما ذَر ،مسالش   ،ـسمـسٍ بِش  ةنِرياِءمدوس   
  بشمس أخرى منرية سوداء هي وجهك ) طلعت( كافور أنت تفضح الشمس كلما ذرت يا

   أنْ أَراك رجائيِ ـر يكُن غَيمل     رجاَء العيون يف كُلِّ أرضٍيا

   وزاديِ ومائيِ  أنْ نلْتقيِ،قَبلَ     أَفْنت املَفَاوِز خيليِ ولقد
  خيلي وأنا قادم إليك، ونفد زادي ومائي) الصحارى(املفاوز ) أهلكت (أفنت

  الرُّواِء  آدميُّ  ،بِـ القلأَسد    يِ فَإِن،نيِ يبِ ما أَردت مفَارمِ
  )  املنظر( الرواء ريش ب وإن كنت، فإنين أسد القلب، وارم يب أي شئ تريده من املهام، كالسهم طوع ميينكاجعلين

   من الشُّعراِء يرى  اينِـ لسنَ     وإنْ كا، من املُلُوكوفُؤاديِ
  ، وإن كان لساين لسان شاعر  )نفسييت نفسية حاكم( فؤاد ملك وفؤادي

  

   لألعرابياتحنني  )98(

  
  17/46 : املتنيب ميدح كافوراً، وأنشده إياها يف رمضان سنة ست وأربعني وثالمثئةقال

  

    واجلَالبِيبِــا احللَى واملَطَايحمر     اجلَآذر يف زِي اَألعارِيبِمنِ
/ النياق احلمر(ويركنب املطايا احلمر )  من الذهب األمحراحللي اليت( يلبسن احللَى احلمر نالالئي يف زي األعرابيات؟ إ) صغار بقر الوحش( هؤالء اجلآذر من

  ) األمحر لون مالبس األشراف(ويرتدين اجلالبيب احلمر ) أغلى النياق

   وتعذيبِ؟ ــد بِتسهِيـالك بفَمن   كُنت تسألُ شكَّاً يف معارِفهاإنْ
 أليس هؤالء ؟وتعذيب) سهر( بتسهيد ابتالك الذي ذامن : فاألجدر أن تسأل) معرفة نفسك ن(إن كنت يا هذا تسأل ألنك شاك يف معارفها :  نفسهخياطب

  األعرابيات؟ 

كَم ةيافرابِ خيف اَألع لَك ةروى،   زهالذِّيبِ وقد  أَد ةروز نوا، مقَدر     
  من هجمات الذيب ) أخبث( أدهى - رقاد القوم  بعد-، وكانت )سرية(لألعراب خافية ) زيارات( أكثر ما كانت لك زورات ما

مهوريلِ،أَز فَعشلِ ياللَّي وادثَينِ   وسوأَن،يـ وباضريِ يبِ حِـ الصُّبغي   
   ألن الصبح يكشفين ، مبالحقيتيغريهم الصبحوبياض ) أعود(يف الزيارة، وأنثين ) حيميين( الليل يشفع يل سواد
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  الرعـابِيبِ  ــدوِيات البكَأَوجـه   املُستحسنات بِه أَوجه احلَضرِما
  ) املمتلئات(مثل أوجه البدويات الرعابيب ) باحلضر(املستحسنة به ) بنات املدن( وجوه احلضريات ليست

نسٍةحطْرِيبِت لوبجم ةارويف   احلَضةاودالب سـ حنـ غَيلوبِرجم   
  ، ويف البداوة يوجد مجال غري جملوب بل طبيعي)بتدليك وجتميل(جملوب جلباً بتطرية ) التمدن(احلضارة ) مجال (حسن

ناآلراأَي نم يزةًمِ، املَعراظن     روغَين ،ةرنِ يف احلُـاظوالطِّيِبِـس   
 يف احلسن ويف فرق مثةسواء أكانت مقبلة تنظر إليك أم مدبرة عنك، ) الغزالن البيض(وبني اآلرام ) حيوان القرى ومدن ذلك الزمن( شاسع بني املعيز الفرق

  ) الرائحة(الطيب 

   احلَواجِيبِ صبغَ  وال  ، الكَالمِمضغَ     فَالَة ما عرفْن بِهااَء ظبأَفْديِ
  ) تشقري احلواجب كان معروفاً آنذاك إذن؟ لكن لعله كان تسويداً(ما عرفن فيها مضع الكالم وال صبغ احلواجب ) غزالن صحراء( فالة  ظباءبنفسي أفدي

تلَيذَتينِ الذي أَختاعيِ   احلوادثَ بنرِييبِ،مجوت طَتلْميِ الذي أَعبِح   
  وجتريب) تسامح(خذ ما أكسبتين من حلم  حوادث الزمن أعطتين شبايب الذي أخذته مين، ولتأليت

   والشيبِـان يوجد احللْم يف الشبقد     حلْمٍ بِمانِعة،ن احلَداثَةُ مفَما
   ولذلك فلست أقر بأن احللم كان نتيجة ملرور الزمن؛ال متنع كون املرء حليماً، فاحللم موجود يف الشبان والشائبني) صغر السن (فاحلداثة

رتعرتاذُعاُألس كهِالً، امللكْتالٍ،  قَبلَ     مهيبــاً اكْتلَ  أَديبِ قَبتأد  
وذلك قبل وصوله ) واصالً نضج الكهولة وهي قبل الشيخوخة(مكتهالً )  واألستاذ كلمة عاميتها األسطى،كافور، وكان يلقب األستاذ( امللك األستاذ ترعرع

  )التعليم(فعالً سن الكهولة، وترعرع أديباً قبل التأديب 

ربديندرٍ إىل عصم نم ضِ الإىل     املُلْكراقِ فَأَرومِ العوبِ فَـرـالن  
  أرض النوبة بني مصر والسودان  : النوب

   ـرتيبِ بِتإالَّ  ــا بِهـب تهفَما    رياح النكْب من بلَد أَتتها الإذا
  إىل بالده من بلد آخر فال ب إال بترتيب ) غري املنتظمة( فإذا جاءت الرياح النكْب ، الريح تتبع أمرة وتدبريهحىت

فرصيهماتخ نيفيها ط رطَلَّولو     األمت ـسنم كْــهوبِ كُلُّ مت  
الكالم املكتوب يف اخلتم، فمجرد رؤية ختمه ) امحى(حىت وإن تطلس ) وكانوا خيتمون خبامت من معدن على شئ طري كالطني( األمر يف بالده ختمه يصرف

  جتعل األمر يتحقق  

   أَجفَان يعقُوبِيف  ـف يوسقَميص     كُلَّ سؤالٍ يف مسامعهكَأَنَّ
 يعقوب أبيهوقميص يوسف عندما ألقي على وجه (لذيذ عنده مثل قميص يوسف يف عيين يعقوب ) أذنيه(وكل سؤال للسائلني يف مسامعه  ؛ جييب كل سائلوهو

  )  أعاد إليه بصره

   مغلوبِـرِ غَيــشٍٍ غَزته بِجيفَقَد      بِمسأَلَة  غَزته أَعاديِهإذا
   ألنه يليب حاجتهم  ،بدل احلرب فهم منتصرون) اءباستعط( لو قاموا بغزوته مبسألة أعداؤه

  ــآبِيبِ والشـه يديـوث غُيإِىل  :هجرت إِلَيه الَغيث، قلت لَهم: قَالوا
  ) الزخات(جئت إىل الغيوث اليت تنهمر من يديه والشآبيب : وجئت إليه، فقلت هلم) سيف الدولة/ املطر(هجرت الغيث :  يليقولون
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   واداملال  )99(

  
  8/48 : املتنيب ميدح كافوراً يف شهر ذي احلجة سنة ست وأربعني وثالمثئةقال

  

   جنده وهي  ، إليها بينناوأَشكُو     ه تودُّال من األيامِ ما دُّوأَ
  ) الزمن جندي يف خدمة الفراق(مع أا جند الفراق ) فراقنا( ولكن هي ال تود ذلك، وأشكو إليها بيننا ، من األيام أن تفعل شيئاًأود

   تردهـاً حبِيبـا منه طَلَيبِفَمـا     خلُق الدنيا حبِيباً تدميهأَبى
  أن ترده بعد فراق ) من الدنيا(ب منها وتتركه على حاله، فكيف أطل) جتعله يدوم(الدنيا أن تدمي حبيباً ) طبع( خلق أىب

عرراًوأَسيغت لْتولٍ فَعفْعم     كَلُّفت  كاعبيف ط ،ئش هـدض  
   فأنت تتكلف الشئ ولكنك بسرعة تعود إىل طبعك؛ شئ فعلته يف التغري هو تكلف تصرف ضد طبعكوأسرع

   خده ـه كُلُّها يولَى  بِجفْني،مهاً     اُهللا عيِساً فَارقَتنا وفَوقَهارعى
   كن يبكني ومتطر جفون الدمع على خدودهن احملبوبات:   يقول؛جبفنيه خده) ميطَر(ومجيعها يوىل ) بقر الوحش(فارقتنا وفوقها مها ) جِماالً( اهللا عيساً محى

ادبِو،ها بِالقُلوبِ، كَأَنم بِه     لُوا، جِيوقَدحر ــدهقْدع اثَرنت   
فارق األعراب املكان بسبب القحط، كعادم، : يقول. تناثر العقد الذي يزينه) عنق( عند رحيل القوم جيد  الوادي يف واد به قحط كما يف قلوبنا، وكأننانفارق

      العنق   على فرط وشكل مجاهلم وهي تسري متفرقة يف الوادي مثل العقد الذي انقليب، كماحلفالوادي 

   مالَ يف الدُّنيا لمن قَلَّ مجدهوالَ   مجد يف الدُّنيا لمن قَلَّ مالُهفَالَ
  بالعكس جمد ملن ال مال له، والعكس ال

   رِجاله، والثَّوب جِلْدهومركُوبـه   الناس من يرضى بِميسورِ عيشهويف
   إذ ال ثوب لديه ، وثوبه هو جلده؛نه ال ميلك مركوباً باليسري، ويركب رجليه ألى من يرضهناك

نولكيبنج نياً بقَلْب الَهدًى     مهمتنـيِ ييبِ يف م ادـرهدأَح   
  )مطلبه( قليب طماع وال حد ملراده ولكن

  

   ساء فعل املرء ساءت ظنونهإذا )100(
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  14/41 : كافور إىل املتنيب فرساً فقال ميدحهقاد

  

اقرمِ،فذَمم رغَي قْتفَار نوم    وأَم،ممي نــ ومت  ريمِخميم   
  ) مقصود( وهو خري ميمم ،لكافور) ذهاب( وكان أم  الرجل؛ فراقاً لسيف الدولة، ولست أذمكان

  رمِـوأُكَ  ،دهـ عنلْـ مل أُبجإذا   عنديِ بِمنزِلٍذَّاتلَّل منزِلُ اوما
   املرتل الذي تتاح فيه يل كل اللذات مرتالً مناسباً إذا مل أحصل على التكرمي والتبجيل وليس

،لْتحرنادش فَانبِأَج اكب فَكَم   ،لَيكَعو أَجفْـمب اكب مِ  ـانغيض   
   بكت علي إذ رحلت نساء ورجال كثر:يقول). أسد(اكني بأجفان ضيغم  وما أكثر الب،)ولد الغزال( ما أكثر الباكني علي وأجفام أجفان شادن برحيلي

عٍفَلَوقَنبِيبٍ مح نا يبِ مكانَ م    ،تذَربِيعح نم نمِ  ـبٍ ولَكمعم   
  فهو رحل غاضباً من سيف الدولة). من رجل يلبس عمامة(لعذرت، ولكنه من حبيب معمم ) امرأة( مقنع حبيب سببه كان ما يب من الشعور بالظلم لو

   كَاسر كَفِّيِ وقوسيِ وأَسهميِ هوًى   ومن دون ما اتقَى، واتقَى رميِيِرمى
هو أساء إيل واحتمى : يقول. هوى كسر كفي وقوسي وأسهي) ى منهحيول دون ما احتم(ومن دون ما اتقى .  لهرميي من رماين بسهم ظلمه، واحتمى لقد

   ألن حيب له مينعين ويكسر كفي، أستطيع أن أسئ إليه وأنا ال، أن أسيء أنا إليهحماذراً

   توهُّمِمن  ادهـــ ما يعتوصدق   ونهن ساَء فعلُ املَرِء ساَءت ظُإذَا
  من أوهام بأم هم الذين أساءوا أوالً  ) يراوده( ما يعتاده يصدق إذ يسيء هلم هو و؛ ألنه حيس أم حقدوا عليه،نونه م عندما يسئ للناس تسوء ظاملرء

   الشك مظْلمِمن  لٍـ يف لَيوأَصبح     محبيه بِقَولِ عداتهوعادى
 يصدق عدوه وال مييز صديقاً من عدو، ويصبح حكمه مضطرباً على األشياء فكأنه يف ليل مظلم من و للناس يعادي احملبني له بسبب أقوال أعدائه، فهيءواملس

  شكوكه

العبقرية فيه أن هذا الشاعر جاء يف زمن بدأ فيه احندار الشعر : أما التحليل النفسي ففيه كالمان. يف اإلجياز عبقرية املتنيب.  إجياز مذهليف وعميق دقيق نفسي حتليل

أن كل موظف خائب، وكل تلميذ خائب يقول هذا : والكالم الثاين.  فقال شعراً ذاتياً عرب به عن خلجات فؤاده بقوة وصدق وحرارة،يف قوالب جامدةوتقولبه 

  ولست أشك حلظة يف أن سيف الدولة حتمل املتنيب بكل غروره وطمعه ومحقه أكثر مما ينبغي  . الكالم، وحيلل هذا التحليل

قادأُصفْسِء املَ نرهملِ جِسقَب نـا   مرِفُهوأَعلعيف ف كَلُّمِ  ـــهوالت  

لُملِّيِوأَحخ نع ،هأن لَمى     وأَعتاً ملْمح زِهلى  أَجمِعدنلِ ياجلَه   
  مباحللم سيند) التعدي( عاملاً أنين إذا جزيته على اجلهل ،)صديقي(عن خلي ) متساحماً( حليما أكون

  املُتبسمِ  ارِكــ بِجود التجزيت   بذَلَ اإلنسانُ يلِ جود عابِسٍوإنْ
    مبتسم وأنا أعطاين أحدهم عطية وهو عابس، جازيته بتركها وإذا

   بِمتممِ هـلَ  الٍٍــ فَعلُّـ كُوال     كُلُّ هاوٍٍ للْجميلِ بِفَاعلٍٍوما
  للجميل فاعالً له، وال كل من يفعل اجلميل يكمله ) حمب(  كل هاو وليس

   وقد حكَّمت رأْيك فَاحكُمِحديثَاً،   اخترتك اَألمالَك، فَاختر لَهم بِناقد
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 عطاء جزيالً يكون حديث اجلميع، أعطين: يقول . فاختر هلم حديثاً، وسيتحدثون به، وأكيد أم سيعلمون مبا جرى يل معك،)من بني امللوك( األمالك اخترتك

   ذلك فافعل ما يليق بكيف لك احلكم تركتوقد 

نمالبِه رِديا إِذا مل تالدُّن طْلُبت   وررسبحأو  ، مسرِمِ اَءةَـ مجم   
  ه املرء مباله أن يكايفء احملب ويعاقب ارمخري ما يصنع:  تطلب الدنيا واملال إذا مل يكن قصدك أن تسر احملب وتغيظ املسئ؟ يقولملن

  فاعلَمِ  ،ك انتظاراـ ثُلْثَيهوصيرت   كُنت أَدريِ كَم حيايتِ قَسمتهاولو
   كنت أعلم كم ستطول حيايت خلصصت ثلثيها النتظار وفائك بوعدك، فاعلم ذلكولو

   نصف وعد عدهوأغلب الظن أن كافوراً و.  املتنيب يف شعره إن كافوراً وعده بان يوليه والية حيكمهاويزعم

  

   هوى يف الفؤادت صادفَإذا )101(

  
  9/36 : فقال املتنيب، وحشة بني األستاذ كافور واألمري أيب القاسم مدة مث اصطلحاجرت

  

مساديِحاألع هتهتما اش لْحــ   الصتوأَذَاعهأَلْس ـن  ـاداحلُس  
   احلساد أنه وقع فعالً  ن ألسأذاعت الذي الصلح اخلالف الذي اشتهت األعادي وقوعه، وحسم

ـوكَالملى اَألحع سلَي اةشابِ،   الولْطـبس هـان دادلى اَألضع   
  فقط) افريناملتن(على األضداد ) تأثريه( الوشاه ال ينطلي على املتحابني، وسلطانه كالم

   هوًى يف الفُؤاد تـ إذا وافَقَِء     تنجِح املَقَالَةُ يف املَرإِنما
   القول أو كذبه صدق النظر عن بغضيف نفس املرء إذا صادفت هوى يف فؤاده، ) تثمر (حجِتن) القول (املقالة

  اَألطْواد ـق أَوثَـت فأُلْفيـلَ،     قيِـا لقد هزِزت بِمولَعمريِ
  )    أرسخ اجلبال(أوثق األطواد ) دتوج (لفيت من أقوال، فأُوا نقلامب هزك حاولوا لقد وواهللا

تالٌوأشاررِج تيا أَببِم     تكُنى أَهـدادشها إىل اإلرنم   
   أكثر اهتداء منهم إىل الرشدفكنت نيتك، عليك بعضهم مبشورة ضد وأشار

   العوادإىل  ـا احتجتمـال فَح،    ما اتفَقْتما، اجلسم والروأنتما،
  )  زائري املريض( إىل زيارة العواد هللا، كاجلسم والروح، فال أحوجكما ا)ما دام اتفاقكما( وأبو القاسم، ما اتفقتما أنت

عنمؤايةُ والسعوالر دالو     ددلُغباَأل إىل  ــا  أنْ تقَـادح   
   إىل األحقاد الوصول من مجيعها كم منعت،)السيادة( ووجود السؤدد ، ورعاية أحدكما حلقوق اآلخر، بينكماالود

أْهذهلَةُ املَكَارِمِ والرود       فَة  دى واــداديِ والنواَألي   
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  النِعم: األيادي

فَتـكَسمالش كِْسفا تةً كَماعس   ،ـسادوع ديادها يف ازورون ت  
  قليالً ككسوف الشمس، مث عاد نورها وقد ازداد) انكسفت( الدولة كسفت هذه

  

   أغين منذ حني وتشربفإين )102(

  
  25/47 : املتنيب ميدح كافوراً يف شوال سنة سبع وأربعني وثالمثئةقال

  

بأُغَالأَغْلَب قووالش ،قوالش فيك   بجوأَعبجلُ أَعصرِ، والوذَا اهلَج نم   
   لندرة وقوعه، أعجبسيكون كان وأتعجب من هذا اهلجر ولكن الوصل ؛ يصرعينه بسببك الشوق ولكنأصارع

   تقَربــاً حبِيبأَو  ــائيِ، تنبغيضاً     تغلَطُ األيام يفَّ بِأَنْ أَرىأَما
  وتقرب حبيباً) تبعد شخصاً كريهاً(غيضاً  تغلط األيام يف شأين فتنائي بأال

   أَيانَ تغربســـ فَيه الشمأُراقب     كَلَيلِ العاشقني كَمنتهويومٍ
  تغرب) مىت (ن يوم مثل ليل العاشقني يف الطول كمنت فيه وأنا أراقب الشمس أيارب

    قبحاً له، كيف عرف معناه؟: وقال املتنيب! غريك يستطيل الليل:  املتنيب لصاحبه وشارحه ابن جين إن كافوراً عندما مسع هذا البيت علق بقولهقال

   كَوكَب عينيه  نــ باقٍ بي  اللَّيلِمن     كَأَنه، أَغَرني إِىل أَُذْوعيينِ
إنين أنظر إىل أذنيه ألستدل حبركتهما على .  بقي من الليل كوكب مضيء بني عينيهكأنه الذي) ذي الغرة البيضاء يف جبينه (ر مصوبة إىل أذينْ حصاين األغوعيين

  ما جيري حويل فهو حيركهما ألي استشعار خبطر

لَهابِهيف إِه همجِس نلَةٌ عجِئُ     فَضتلى صرٍــ عيبٍ  دحور بذْهت  
  ) الواسع(ولذا فجلده يروح وجييء حبرية على صدره الرحيب ) جسمه حجميزيد جلده عن (فضلة عن جسمه ) جلده( إهابه يف

قَقْتشهاننينِ عاَء أُدالظَّلْم ى،     بِهطْغي  فَيخـــوأُراً  هاررم بلْعفَي   
   املقود فيلعب احلصان حبرية رخي وأ،)يهز رأسه بعنف(فيطغى ) مقوده( حبصاين الظلماء وأنا أقرب عنانه شققت

عروأَصبِه هتشِ قَفَّيحالو أَي     أَنزِلُـونـ عثْلَهـ ميهـ حن  كَبأَر   
   احلصان وهو مرتاح كحالته عندما ركبته  وأنزل عن؛ألن احلصان أسرع من أي وحش) أحلقته به( أي وحش قفيته به وأصرع

   من ال يجربنِـ يف عيرتـ كَثُوإنْ   قَليلةٌ، كَالصديقِ، اخليلُ إالوما
  قليلة، وإن ظنها غري ارب كثرية ) كاألصدقاء( األصيلة كالصديق اخليل

   مغيبكـعن  فَاحلُسن  ،اـوأَعضائه   مل تشاهد غري حسنِ شياتهاإذا
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  وحسن أعضائها فقد غاب عنك اجلمال احلقيقي  ) ألواا( مل تشاهد يا هذا غري مجال شياا إذا

   معـذَّب ــا اهلَم فيهــد بعيفَكُلُّ   اُهللا ذي الدنيا مناخاً لراكبٍلَحى
  معذب فيها) كبري الطموح( شخص بعيد اهلم يرتل فيه الراكب، فكل) مرتل(هذه الدنيا من مناخ ) قبح اهللا( اهللا حلى

   ؟تبـ وال أَتع،اــ فيهيِـ أَشتكفَال   هلْ أقولُ قَصيدةً ! لَيت شعريِأال
   تراين أقول قصيدة بدون شكوى وعتاب؟هل

   قُلَّب، القَومِةَـــ يا ابن، قَلْيبِولَكن     ما يذُود الشعر عنيِ أَقَلُّهيبِو
  وصبور  ) جمرب(الشعر عين، ولكن قليب، يا بنت الناس، قُلَّب ) يطرد( أقله يذود  همويب

القوأَخهحدم ئْتلوإنْ   كافُورٍ، إذا شمأْ، تـــيِ مل أَش  لَيع بوأَكْت   
   أن أخالق كافور متلي علي إمالء سواء شئت مدحه أم مل أشأ، فهي تفرض علي الشعر لعظمتها ،حنكيت وصربي سوى ، جيعلين أقول الشعر أيضاًوما

   يتغربــا فَمكــافوراً  ويمـم     اإلنسانُ أهالً وراَءه ك ترإذا
  قصد: ميم

  شرب وتحنيٍ  ذُـــ أُغَنيِ منفَإِنيِ   هلْ يف الكأسِ فَضلٌ أَنالُه! املسكأبا
  منذ حني وأنت تشرب وحدك ) أقول الشعر(أناله أنا؟ فإنين أغين لك ) بقية( يف كأسك فضل له) كافور( أبا املسك يا

  يسلُب وشغلُك  ــوينِ يكْسفَجودك     مل تنطْ يبِ ضيعةً أو وِاليةًإذا
  يسلبين) انشغالك عن شأين (شغلك بينما ،يكسوين) كرمك(ضيعة أو والية فجودك ) تكلفين( مل تنط يب إذا

كاحضيهبِيبكُلٌّ ح يدذَائيِ،    يف ذا العكحـيِ وأَب  نم  بأُح بدوأَن    
  بقريب : حذائي

نأَحمقَاَءهى لليِ، وأَهوإىل أَه    نوأَيتاملُش نـــاقِ مرِبغقَاُء  منع   
   صيده ىلإ إنه موجود ولكن ال سبيل قيل و،طري خرايف:  مغربعنقاء

    وأَعذَب ــؤاديِ فُيف  أَحلَى  فَإِنك  أَبو املسك أَو هم:  مل يكُن إالفإنْ
   كان علي االختيار بينك وبني أهلي فإنك أحلى يف قليب وأعذبفإن

   طَيب ز  العتـــ مكَاٍن ينبِوكُلُّ   امرِئٍ يويلِ اجلَميلَ محببوكُلُّ
  حمبب، وكل مكان فيه عز للمرء طيب ) حيسن( امرئ يويل اجلميل وكل

اًوأَظْلَمداسح اتب نلِ الظُّلْمِ مأَه   نملب ـاتمعيف ن هـــائ قَلَّبتي    
 أنا ال أحسدك على مكانتك وملكك، وأكون ظاملاً لو فعلت، فأنا أتقلب يف :يقول.  حسد شخصاً وهو يتقلب يف نعماء ذلك الشخصن الظاملني ظلماً موأكثر

  نعمتك  

تعاًوأَنضرم ذا املُلْك تيبوليـس   الذي رس أم لَه ،اكوال  ـــوأَب   
  فكنت له األم واألب) رضيع(وهو مرضع ) ابن اإلخشيد/ صاحب امللك( الذي رىب ذا امللك وأنت

   فَأَطْرب  أراكأنْ  وـ كنت أرجلقد     لَما رأَيتك بِدعةً طَريبِوما



153 
 

   أراك فأطرب بلقائكنأفقد كنت أرجو ) أمراً غريباً( عندما رأيتك بدعة  طريبيسول

  " وإن كان ظاهره مدحاً، فإن باطنه إىل اهلزء أقرب،هذا"": معجز أمحد" أبو العالء يف شرحه قال

   مذْنِبــدحك بِمدحٍ قَبلَ مكَأَنيِ     فيك القَوايفِ وهميتِ وتعذلُينِ
   مذنب مبدحهفكأنين أن أمدح من هو أقل منك شأناً، رضيت ألنين) طموحي (مهيت لومينت القصائد وتلومين

هنلْولَكومل أَز ،طالَ الطَّريق     شهأُفَت نالكَالمِـــذا ع ،بهنوي   
   وينهبه الشعراء مين، امللوك بهمدحأأفتش عن أقوى الكالم ف) ظللت (أزلطال الطريق إليك، ومل  ولكنه

ولو نظرت يف شعره لرأيته من أسرق خلق اهللا، ولكنه فاتك شرير . ، واملتنيب ال ميل من الزعم بأن الشعراء يسرقون شعره"رمتين بدائها وانسلت: " القدمي يقولاملثل

 الصبح أو على الوساطة، أو ي،ألق نظرة  على رسالة احلامت. وهي سرقة حالل يف عرف النقاد القدامى. ني ويضعه يف كالم أقوى من كالمهميسرق معاين املتقدم

            أحيان، لكنهم حمقون يف الغالبيف يظلمونه هم.  للمتنيب ببيتموا أو ماشئت من كتب األقدمني النقدية ترهم مل يسلِّ،املنيب

  

  ال تشتهي السفنمبا ..  )103(

  
  18/25 : قوماً نعوه يف جملس سيف الدولة حبلب فقال، ومل ينشدها كافوراًأن وهو مبصر، ، بأيب الطيباتصل

  

بِمطَنلٌ وال ولُّلُ؟ ال أَهعوال     التن ميوال كَـد ـأْسوال س ـكَن  
  )  زوجة( وال وطن وال ندمي وال كأس وال سكن هلأ فال ؟) نفسيرأصب( أتعلل مباذا

ينِ أُرِيدلِّغبينِ ذا أَنْ يمز نا     مم فِْسليـسن نم هلُغبي ــهنمالز   
  لالستقرار، والزمن ال حيقق هذا املطلب لنفسه ألنه متقلب ) يوصلين( يبلغين أن) هذا (ذا من زمين أريد

   فيه روحك البدنُ بـ دام يصحما    تلْق دهرك إال غَير مكْترٍِثال
   تواجه الزمن إال وأنت غري مكترث، ما دام جسمك وروحك مصطحبان وأنت على قيد احلياة ال

   وما فَطنواـا عرفُوا الدنيوما  هووا،     أَضر بِأَهلِ العشقِ أَنهممما
   وهم ال يعرفون الدنيا وال يفطنون لتفاهتها، العشق غرقوا يف العشق وآالمهأهل

   وجهه حسن ـــحٍ إِثْرِ كُلِّ قَبِييف     دمعاً، وأَنفُسهميونهم عتفْنى
  ب قبيح الفعل حسن الوجه  نفوسهم تالحق كل حمبوبينما) وضعت ست ضمات على الكلمة كي أسعد برؤيتها ليس أكثر( مهنوي عتفىن

   مرتهن اعونَـــ بِما زعم النكُلٌّ    من نعيت على بعٍد بِمجلِسهيا
   كلنا سنموت   :مبا ذكروا من خرب مويت) رهن( بعيد، كل إنسان مرن أناو خرب مويت يف جملسه كر سيف الدولة، يا من ذُيا

كَملْتقد قُت ،كُمدنتُّ عقد م وكَم   ثُمفَضتـ انت،والكَفَن رالَ القَبفَز   
   فزال القرب والكفن املزعومان  وكثرياً ما مت وأنا عندكم بالوشايات، مث انتفضت، ما قتلتكثرياً
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   من دفَنواــلَ ثُم ماتوا قَبجماعـةٌ    كانَ شاهد دفْينِ قَبلَ قَولهِمقد
    دفنوه أم زعموا الشائعة األخرية، مث ماتوا هم قبل الذي ذهه شاهد دفين مجاعة آخرون قبل لقد

   الرياح بِما ال تشتهيِ السُّفُنتجريِ     كُلُّ ما يتمنى املرُء يدرِكُهما

كُمتأَيركُمارج ضرونُ العصوال   ال يي راكُـدعرلَى مـ  عم  ـناللَّب   
املوجودون عندك اآلن ال يصونون عرض الناس، .  والذي يرعى يف مرعاكم ال يدر لبنه،) وأهل جملسكجماوروك،( يا سيف الدولة ال يصون العرض جارك رأيتك

  وليس يف عطائك بركة، فهو كاملرعى الذي ترعى فيه اإلبل وال يدر حليبها عليه    

   منكُم ضغنــب كُلِّ محوحـظُّ     كُلِّ قَرِيبٍٍ منكُم ملَلٌجزاُء
  ) احلقد(منكم الضغن ) نصيبه (ه حيبكم حظن من يقترب منكم جزاؤه أن متلوا منه، وكل مكل

   واملنن ــص التنغيـَه  يعاقبحتى    علَى من نالَ رِفْدكُموتغضبونَ
  )  أذللتموه بالنعمة(فيكون عقابه أنكم نغصتم عليه ومننتم عليه ) عطاءكم(من تعطونه رفدكم  على تغضبون

تهِرسةً لَكُمشحيِ ويلحر دعمث   ب  رمتاسنسى الووعريرِيِ، وارم   
  ) النوم(يل الوسن ) عاد(رعوى ، وا)قَوِيت( رحيلي عنك يا سيف الدولة سهرت وأنا أحس بوحشة لفراقك، مث استمر مريري بعد

   ــن قَمــه مثْلـراقٍ  بِففَإِنينِ     بِود مثْلِ ودكُم بليتوإِنْ
  مبعاجلته بفراق كفراقي إياكم  ) جدير( بود مثل ودكم فإنين قمن ليتتبا أنين إذا طبعي

  ذْر بِالفُسطَاط، والرسن العوبـدلَ    مهريِ عند غَيرِكُماَألجِلَّةَ أَبلَى
طالت إقاميت عند غريكم ألم : عند غريكم، يقول) القاهرة القدمية(والرسن وأنا بالفسطاط ) اللُّجم( العذر ت وبدل،)هرأ حصاين السروج( مهري األجلة أبلى

   وبدلت اللجام له لطول إقاميت ،حصاين سرج أكرموين، واهترأ

عندالذي غَرِقَت كسامِ أيبِ امليف   اهلُمج هـودضم ـرنماُء واليراحلَم   
أغرق هذا الرجل : واليمن، يقول) قبيلة مضر وارثة الذهب األمحر(مضر احلمراء ) كرمه(الذي غرقت يف جوده ) كافور(أيب املسك ) السيد( عند اهلمام م مقيأنا

  بكرمه كل العرب من مضرية ومينية 

  ـهِن والَ تـايلِ  آمـر تأَخفَمـا     تأَخر عنيِ بعض موعدهوإنْ
  ، فاملتنيب يظن أنه موعود بوالية عند كافور )تضعف( تأخر عين يف وعده فآمايل ال تتأخر وال ن وإذا

وهلَه تيِ ذَكَرنولَك ،يفةً،     الودـولُمبي وا، فَهــوهوي  نحتم  
  وميتحنها) خيتربها( له موديت فهو يتأخر ليبلوها تركَ ويفٌّ بوعده، ولكنين قد كنت ذَكافور

  

   يا زمنغدار )104(
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  10/10 : قال املتنيب مبصر ومل ينشدها كافوراً، ومل يذكره فيهامما

  

بحاصانما ذَا الزلَنقَب اسالن       نـوعماهش نـ مأْنِهناناـ ما ع  
  الزمان، وكان يعنيهم من شأنه ما يعنينا ) هذا( صحب الناس ذا قبلنا

   أَحيانا  بعضهم  رـ وإِنْ س،ـه       بِغصٍة كُلُّهم منـوتولَّوا
   حيناً بعضهم  الزمانُركلهم بغصة يف احللق من غدر الزمان، وإن س) انصرفوا (وتولوا

   اإلحسانادرـ تكَ ولَكن  ،ـه       تحِسن الصنيِع لَياليِـربما
   ولكنها تكدر إحساا بالنكبات ، ليايل هذا الزمانحتسن

   من أَعاناهـ حتى أعانرِــده    - مل يرض فينا بِريبِ الـ وكَأَنا
  الشر غدر الزمان ال يكفي، فجاء بعض البشر وأعانوه يف وكأن

  سنانا  اةـ املرُء يف القَنبـركَّ       أَنبت الزمانُ قَناةً كُلَّما
  ركب اإلنسان يف رأس الغصن سناناً حاداً ليصبح رحماً) غصناً( أنبت الزمان قناة كلما

ادرأَنْوم نم رغى       النُّفوسِ أَصعادتيتــ فى  وأَنْ  ،هفَانتت  
  وأن يفين بعضها بعضاً) بسببه(أصغر من أن تتعادى فيه ) هدفها( النفوس ومراد

  اهلَوانا  الَقيِـ وال ي،كَالحاٍت       غَير أنَّ الفَتى يالقيِ املَنايا
  )  الذل(على أن يالقي اهلوان ) امليتات وهي عابسات( الفىت يفضل أن يالقي املنايا كاحلات لكن

لَوقَىوباةَ تانَّ احلَي  يحل       اـلَعنددلَّنانا اــ أَضعالشُّج   
  فلو كان اخللود مضموناً فال لزوم للشجاعة والتعرض للخطر). أجهل الناس( أن احلياة تبقى ألي من األحياء العتربنا الشجعان أضل الناس ولو

  جبانا  ونَـ العجزِ أنْ تكُفَمن       مل يكُن من املوت بدوإذا
   هلذا فمن التقصري أن تكون جباناً، سنموت مجيعاً على أي حالكنناول

   سهلٌ فيها إذا هو كانا،ـفُسِ     من الصعبِ يف اَألنـ، ما مل يكُنكُلُّ
  صار سهالً) وقع( صعب على النفس، فإذا كان بعد) حيدث( شئ مل يكن كل

  

   يف األفالكاملتحكم )105(

  
  4/27 : شبيبٍ العقيلي على األستاذ كافور وقتله بدمشق سنة مثاٍن وأربعني وثالمثئةقيام املتنيب يذكر قال
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وُّكدعانسبِكُلِّ ل ومذْمم     ولورانالقَم كأعدائ نكانَ م   
   حمبوب جداًنك يذمه اجلميع، حىت لو كان القمر والشمس، ألعدوك

لهماولوإِن ،الكيف ع رس     كَالماهلَذَيان نم برى ضدالع   
  وكالم أعدائك هذيان  ) جمدك( سر يف عالك هللا

أَرِديالً، جميلِ ج تدبِه دجأو مل ت   كا  فَإِنمببأَح اينِ ــتأَت يف   
   أحببت أن تراه بشأين سيأتيين شئ وكل،أم مل جتد، فإن نيتك مبثابة القدر وهي تتحقق) تكرمت به(سواء جدت به ) معروفاً(مجيالً ) انوِ يل( يل أرد

   دورانـ النِـ شئٌ عهـلَعوقَ   الفَلَك الدوار أَبغضت سعيهلَوِ
  توقف أنك كرهت سعي الفلك الدائر لعوقه شئ ولو

  

   اخلجولالزائرة )106(

  
 وذلك يف ذي احلجة سنة مثاٍن وأربعني ، فقال يصفها ويعرض بالرحيل عن مصر، أبا الطيب مبصر محىنالت

  42/42 :وثالمثئة

  

   الكَالَمِـوق  فَــه فَعالووقْع     يجِلُّ عنِ املَالَمِملُومكُما
  من كالم الالئمني) أعلى مستوى(أفعاله فوق ) أثر(ووقع ) اللوم(عن املالم ) يرتفع(جيل ) الذي تلومانه (ملومكما

   بِال لثَامِـر، واهلَجِيووجهــيِ     والفَالةَ، بِال دليلٍ ذَراينِ
  بال لثام ) حر الظهرية( والصحراء بال دليل، واتركا وجهي واهلجري اتركاين

  واملُقَامِ  بِاإلناخـــة  وأَتعب    رِيح بِذي وهذَا  أَستفَإِنيِ
  )احللول باملكان(، وأتعب باإلناخة )حر الظهرية: اهلجري(وهذا ) أي الصحراء: ذه( أستريح بذي فإنين

  بغامي  ـة رازِحــامِ بغوكُلُّ     رواحليِ إنْ حرت عيينِ عيونُ
إنه متوحد مع إبله : هو صويت، يقول) متعبةناقة (رازحة ) األنني املتقطع للناقة(هي عيين، وكل بغام ) ضللت الطريق وحتريت(ن حرت إ) إبلي( رواحلي عيون

  يهتدي ا، أو يهديها، وأنينها ميثل ما يف نفسه من مشاعر

   ضرب الشراح يف هذا البيت يف كل واد، ويبقى املعىن يف بطن الشاعروقد

   برق الغمامِـا لَهـديِ عسوى      ياه بِغيرِ هاد أَرِد املفقد
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  ، وهي طريقة ملعرفة مكان هطول املطر )السحب(سوى عدي بروق الغمام ) دليل(املياه بغري هاد ) آيت( أرد فقد

مذفيِ يييِ وسبيتِ رجهمالإذا     ل اجتاح يـدحامِ إىل  والذِّم   
  )عهد باحلماية(ريب وسيفي، هذا إذا احتاج الوحيد إىل ذمام ) لقليب(ملهجيت ) حيفظ العهد والذمة (يذم

   النعامِمخ  سـوى قرًى  وليس     أُمسيِ َألهلِ البخلِ ضيفَاًوال
ال أنزل على البخيل حىت وإن عدمت : يقول). وخمه كرأسه صغري جداً(الوحيد لدي هو مخ النعام ) الطعام( أنزل ضيفاً على البخالء، حىت وإن كان القرى وال

  كل زاد

   ابتسامِ بِامٍـابتس  على جزيت     صارِ ودُّ الناسِ خباًوملَّا
  على االبتسام اخلادع مبثله ) كافأت(يت ، جز)غشاً( صار ود الناس خباً عندما

ترصويهطَفأَص نيمكُّ فلْ     أَشعميِـل هأَن  عــبامِضاَألن   
  فهو إذن مثلهم) اخللق(ألنين أعلم أنه بعض األنام ) أختاره (صطفيهأ أشك فيمن وصرت

بحصايفِيلُونَ على التاقالع     بوحلاجلَاه لى  ـنيامِعسالو   
  ) املظهر( العاقلون بسبب تصايف القلوب، واجلاهلون حيبون على الوسام حيب

فيِوآنأخيِ َأليبِ وأُم نا مل أَجِإذا     مم هامِــدرالك نم    
  من أخي الشقيق إذا مل يكن كرمي اخللق) أترفع (آنف

   اللئامِ ــالقأخ األوالد  على     اَألجداد تغلبها كَثرياًأَرى
   أخالق اللئاممن األحفاد األجداد تغلبها يف أحفادهم ما اكتسبه أخالق

تلٍ ولَسكُلِّ فَض نى بِأَنْ     بِقَانِعٍ مزإِىل  أُعــ جامِ دمه   
  ) سيد كرمي(إىل جد مهام ) بنتِسأَ (عزى مكتفياً من الفضل بأن أُلست

تجِبعدحو قَد لَه نمو     لبنيةَ  ووبنامِــمِ القَضالكَه   
  ) غري القاطعتثلمالسيف امل(نبوة القضم الكهام ) خيطيء (ينبو مث ،)قوة(وحد ) قامة( ملن له قد عجبت

نايلِومإىل املَع الطَّرِيق فَال     يِجِدي ـذَراملَط امِــينبِال س   
 وليبذل كل ،من وجد طريق اد فليمش فيه: يقول. وقد ذاب سنامها من طول السري) ناقته (مطيته يترك وال سلكهافال ي) األجماد(ريق املعايل  ممن جيد طوعجبت

   سنام ناقته يذوب تركشئ وليتعب ناقته ولي

   على التمامِادرِينـ القَكَنقْصِ     أَر يف عيوبِ الناسِ شيئاًومل
  البشر قلة القادرين على إكمال املعروف، فهم حيسنون للمرء إحساناً ناقصاً  عيب يف أكرب

تائيِأَقَمرفَال و ،رصضِ مبِأَر     بخت  بِِي ،كَاباميِ وال  الرأَم   
  ) تسري األبل( يف مصر فال أمامي وال ورائي ختب الركاب أقمت

لَّنِيميبِونوكانَ ج ،اشرلُّ     الفمقَيل امِــلِّ يف كُــاَءهع   
   عليه إال مرة يف العام، فكان نومه متقطعاً وهو يسري يف البوادي   نام أال رغم أنين ويكرهه الفراش وكان جنيب أنا ميل من الفراش ملين
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   صعب مراميِـديِ، حاسكَثري     عائديِ، سقم فُؤاديِ قَليلٌ
  صعب ) هديف(قليب من إحباطه، وحسادي كثريون، ومرامي ) مريض(، سقم )زواري يف مرضي قليلون( عائدي قليل

   من غَيرِ املُدامِــكْرِ السشديد     اجلسمِ، ممتنِع القيامِعليلُ
  )اخلمر( املدام غري بلكن على القيام، وسكري شديد قوىأ عليل وال جسمي

  المِـ الظَّيف  إال زورـ تفَلَيس      نَّ بِها حياًء كَأَوزائريتِ
   فال تزورين إال يف الظالم  ، خجلةاأك) احلمى، السخونة اليت تعتاده (وزائريت

ذَلْتابايواحلَش ا املَطَارِفا     لَههافَتفَع،اتــ وبظَاميِتيف ع   
  وباتت داخل جسمي ويف عظامي) رفضتها(، فعافتها )املساند احملشوة (اياواحلش) املالبس(املطارف ) أعطيتها( هلا بذلت

يِقضياجل الْدهنفَسيِ وعن نع     عوســفَتاعِ هوق  بِأَنامِـ الس  
  )املرض(جسمي بأنواع السقام ) متأل( مع ذلك توسع  احلمى ضعيف، ولكنفتنفسي لذا ، يضيق فهو ال يتسع لتنفسي وللحمىجلدي

   سجامٍِةـــبِأَربع  اـهمدامع     فَتجريِ، يطْردها الصُّبحأَنَّكَ
  ) جارية(سجام ) أطراف العينني األربعة( الصبح يطردها عين، فتتأمل لفراقي فتجري مدامعها بأربعة كأن

   على حرامِانـــ عاكفَكأنا       ما فارقَتينِ، غَسلَتينِإذا
  ائرة فكأن ذلك اغتسال بعد ممارسة حمرمة مع تلك الزق،ر بالعتغمرين تفارقين احلمى عندما

باققٍأُرورِ شغَي نا مهوقْت     اقَبرةَـم  هامِ وقِــاملَشتاملُس   
  لعشيقته ) اهلائم(بدون شوق، لكن انتظاراً شديداً وقلقاً كانتظار املشتاق املستهام ) أنتظر زيارا( وقتها أراقب

قدصاويهدعو ،رش قدإذا   والص بِـ الكُيف  أَلْقَاكظَامِرالع   
  ) العظيمة(العظام ) املصائب( فتجئ، والصدق شر إذا رماك يف الكرب  احلمى وعدويصدق

ترِأَبِنهٍت!  الدديِ كُلُّ بِننع    امِفَكَيفحالز نم تأَن لْتصو   
  أنا عندي كل مصيبة، فكيف وصلت أنت يف زمحة املصائب اتمعة على قليب؟)! املصيبة أيتها( بنت الدهر يا

رجتحفيه قباً مل يحرجكَ     ملسُّيانٌـمـ لامِوفهوال الس   

   أو زِمامِــان عنيف  تصـرف     يا لَيت شعر يديِ أَتمسيِأال
  فأرحل عن هذا املكان؟) مقود الناقة(أو زمام ) مقود الفرس( تصبح يدي متصرفة يف عنان مىت

  باللُّغامِ  ـــاوِد املَقَمحـالَّة     أَرميِ هواي بِراقصاتوهلْ
 ترقص به وهو ياق يتلذذ بتخيل الن بتحقيق رغبيت يف الرحيل؟)الزبد(باللغام ) أعنتها( الراقصات فوق الرمل اليت تتزين مقاودها النياقيه  فكلف سيأيت يوم أوهل

   ويرى الزبد الذي خيرج من أفواهها ويسيل على أزمتها زينة هلا   ،يغادر مصر

  )ضرب من سري النياق( القدمي فهو عجمامل وأما الرقص يف ؛ على أا راقصات فالصورة مجيلة"الراقصات" بنا أن نفهم حيسن

   أو حسامِـــاة قَنأو ، بِسيرٍ     شفَيت غَليلَ صدريِفَربتما
  أو حسام، فهذا هو ما أحب ) رمح(صدري بسري يف الصحراء أو بقناة ) عطش(شفيت غليل ) رمبا (فربتما
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   من نسجِ الفدامِ ـرِ اخلَمخالص     خطَّةٌ فَخلَصت منهاتوضاقَ
  )    قماشة املصفاة( فخلصت منها كما خيلص اخلمر من نسج الفدام ،)أمر( ضاقت علي خطة ورمبا

قْتاعٍوفَاردبِال و احلَبِيب     تعدوو  ،المِبِال  البِــالدس   

   والطَّعامِكــ يف شرابِوداؤك  ؟كَلْت شيئاً أَ: لي الطَّبِيبيقُولُ
   أصله من األكل والشربالداء إن ويقول ، شيئاًأكلت كنت طبييب إن يسألين

   اجلَمامِطُولُ  هــ بِجِسمأَضر       يف طبه أَنيِ جوادوما
  )االستراحة( طول اجلمام سمهجب رضر الحلق موجوداً يف طبه أنين حصان أصيل أوليس

دوعاتراييف الس ربغلَ     أنْ يخدويقَت نامِيف  امٍـــ مقَت   
  ) غبار(يف قتام ) غبار(، ويدخل من قتام )الكتائب( هذا احلصان أن يغرب يف السرايا تعود

،ِسكىفَأُمعرفَي طَالُ لَهيوال     ال يليف الع وامِ وال الِّلــقِ هج  
  وال يف اللجام استعداداً للسفر ) املخالة املعلقة برأس احلصان( أُمسك هذا احلصان، فال يطال له احلبل لريعى، وال وضع رأسه يف العليق مث

  اعتزاميِ حم  فَما وإنْ أُحمم،     أَمرض، فَما مرِض اصطباريِفَإِنْ
   صربي مل ميرض، وإن حممت فعزمي مل يصب باحلمىنإ مرضت ففإن

   إىل احلمامِـامِ من احلمسلمت     أَسلَم فَما أَبقَى، ولَكنوإنْ
   سلمت بعد هذا املرض وعشت فلن أخلد، سلمت من املوت إىل املوت فإذا

عتمت قَادر أو ادهس نوال     محلْ كَرًى تأْمت ـتجامِ الر  
  ) حجارة القرب(حتت الرجام ) نوم(والرقاد، فال كرى ) السهر والنعاس( يا هذا من السهاد متتع

   واملَنامِــاهك معنى انتبسوى      لثَالث احلَالَينِ معًىنفَإِنَّ
  والنوم) ةاليقظ( احلالني، سوى السهاد والرقاد، وهو املوت له معىن خمتلف متاماً عن االنتباه فثالث

   

   جليسخري )107(

  
 وأنشده إياها يف شوال سنة تسع وأربعني وثالمثئة، وهي آخر ما أنشده، ومل يلقه ، املتنيب ميدح كافوراًقال

  26/43 :بعدها

  

    شباب ـرون القُـضِ بِتبيِيفَيخفَى   كُن يلِ أَنَّ البياض خضاب  منًى
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  وإخفاء صغر السن ) اخلصالت(أبيض للشعر، فأصبغ شعري به لتبييض القرون ) صبغ(كانت يل يف سن الشباب أن يكون هناك خضاب ) أمنيات (مىن

يالةٌلَينتف ايدالبِيِضِ فَو دنع     ،روفَخالفَخ وذَاك ـرابع يدنع   
  ) عيباً( لكل شاب، ولكنين كنت أرى سواد السوالف عاباً اًوفخر)  البيضءالنسا( عند البيض فتنة فيه) لفايسا(كان فوداي ) يف زمن( الشعور خاجلين ليايلَ هذا

   حرابمنه  ـه يف الوجما أنَّ  ولو   اجلسمِ نفْس ال تشيب بِشيبِهويف
  )السكاكني(ب  لو انغرست يف الوجه، بدل الشعرات البيض، احلراحىت شعري، بشيب ال تشيب نفسي

   نابــمِ إذا مل يبق يف الفَوناب،     ظُفُر، إنْ كَلَّ ظُفْر أُعده،هلَا
  يف نفسي من العزم ما يعوض فقدي قوة اجلسم   : يقول.  إذا مل يبق يف فمي أنيابب، وهلا نا)أهيئه للمواجهة (هدعظفر أُ) ضعف( كلَّ إن رفْ ظُلنفسي

ريغهايرما شاَء، غَي رهيِ الدنلُغُ     موأَبمى العــرِ أقْصابكَع يهو   
  )شابة( الدهر مين ما يشاء، إال نفسي، فأنا أبلغ أقصى العمر وهي كَعاب يغري

   سحاب ـومِ حالَ من دون النجإذا     لَنجم تهتديِ صحبيتِ بِهوإنيِ
  أيي عندما ختتفي طرق اهلداية األخرى، فكأنين النجم يهتدون به عندما حتول السحب دون رؤية النجوم أهدي أصحايب برأنا

غَنِينِ األوطانفُّينِ ، عختسلَإىل   ال يافَ  ٍدـ بـستر  نـعه إِياب   
  افرت عنهإىل بلد كنت س) الرجوع(اإلياب ) يستهويين(أنا عن األوطان، وال يستخفين ) مستغنٍ (غين

  عاب لُاليعمالت فَوق  وللشمـسِ   فَال أُبديِ إِىل املاِء حاجةًوأَصدى،
  )  من الشمس نازلةًخيوطاً يراها من ميشي يف القيظ(لعاا ) النياق(فال أبدي حاجة للماء، بينما الشمس تلقي على اليعمالت ) أعطش (وأصدى

لِسرولنالُهال ي عضويِ منم     دميفْض،نيِــ وال ي  إليهابرش   
  إىل كشف السر ) يؤدي(يفضي ) اخلمر( وال الشراب ، ينال الندمي الذي جيالسين ما عندي من سرال

دولْخاولننياعةٌ، مث بيِ سنفَـالةٌ     مـاِء اللِّقـرِ إىل غَيجت ـاب   
   يكون لقاء بعدها  فال) أقطعها(أجوا ) صحراء( تكون بيننا فالة مثمين ساعة ) ناعمةاملرأة ال (وللخود

   فَيصابــه نفْسـب قَلْيعـرض     العشق إال غرةٌ وطَماعةٌ وما
   هو الذي يعرض نفسه فيصاب بالعشق  القلبو، )طمع(وطماعة ) خداع( غرة العشق

رةٌوغَييمواينِ رلْغيِ لفُؤاد     روغَينــاينِ بجــاجِ للزرِكَاب   
فؤادي ليس هدفاً يصاب بسهام ترميها : يقول). مطية(ركاب ) يعين الكأس(للزجاج ) أصابعي(، وغري بناين )هدف(رمية ) اجلميالت( فؤادي للغواين غري

   حتمل كأس مخراحلسان، وأصابعي ال

ةوها كُلَّ شالقَن افا ِألطْركْنرت   سفَلَيإِالَّ بِهِــا، لَن ،ــن  ابعل   
  لنا إال بالسالح ) لعب(، فنحن ال لعاب )الرماح( كل الشهوات لكي نتفرغ ألطراف القنا تركنا

  اب كتانـ يف الزمسٍٍـ جليوخير   مكَاٍن يف الدُّنى سرج سابِحٍٍأَعزُّ
    كتاب، وخري جليس)فرس(سرج سابح ) يعين الدنيا/ الدنياوات(مكان يف الدىن ) أمنع وأحصن (أعز

رحوبالذي لَه مضاخل كسعلى   أيب املحـرٍ، كُلِّ بخةٌ  زـراببوع    
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  )ارتفاع املوج(وعباب ) تدافُع املاء(زخرة  ، أكثر من كل حبر آخر،الذي له) الكثري املاء(هو البحر اخلضم ) كافور( حبر أيب املسك 

  يشاب  ـاد بِالبِعـاً قُربـانَ كوإنْ   يلِ، بِقُريبِ منك، عيناً قَرِيرةً أَرى
  بالبعاد لعدم تلبية مطليب) خيلط(بقربك، وإن كان القرب منك يشاب ) باردة بال دمع( قريرة عيين

   منك  حجابـت الذي  أَملْودونَ   نافعيِ أنْ ترفَع احلُجب بينناوهلْ
    ؟ هو تقاعسك عن تلبية طليب أؤمله منك حجابما ينفعين أن تسمح يل بالدخول عليك كما أشاء، بينما حيول دون هل

   جوابنَيكو ال  كَيمـا  وأَسكُت،   سالميِ حب ما خف عنكُمأُقلُّ
  ال أكلفكم اجلواب ) كي( حباً يف التخفيف عنكم، وأسكت كيما لتسليمل من القدوم أقلل

   وخطَابــا عندهـانٌ بيسكُويتِ   النفْسِ حاجات، وفيك فَطَانةٌويف
     يشرح حاجايت) كالم(وخطاب ) إفصاح(، وسكويت هو مبثابة بيان )ذكاء( نفسي حاجات، وفيك فطانة ويف

  ثَواب  ـه علَيـى هوًى يبغضعيف   أَنا بِالباغيِ على احلُب رِشوةًوما
  ، أي أن حيب لك خالص من املصلحة)املكافأة(رشوة منك ألنين أحبك، فاحلب الضعيف هو الذي يطلَب عليه الثواب ) أريد( أبغي لست

   صوابــواك رأْييِ يف ه أنَّعلى     شئْت إالَّ أنْ أَدلَّ عواذيلِ وما
  أنين كنت على صواب عندما وضعت أملي فيك  ) حاسدايت( ما أريده هو أن أثبت لعواذيل وكل

ملالَفُوينِ فَوأُعاً خمقُوا قَورش    ،تبيِ قد  وغَرأَن  ،ترواظَفابوخ   
  وخابوا هم) جنحت( أن أُفهم الناس الذين خالفوين، فرحلوا شرقاً بينما انا رحلت غرباً إىل مصر، أنين ظفرت وأردت

  ـاب  ذئَـوك وامللـثٌ، لَيوأَنك  أَنك واحد:  اخلُلْف إالَّ فيكجرى
  وامللوك اآلخرين ذئاب) أسد( كل شئ إال يف حقيقة أنك متفرد متميز، وأنك ليث يف موجود) اختالف الرأي (اخللف

  تراب الترابِ ـوق الذي فَوكُـلُّ     نِلْت منك الود فَاملالُ هينإذا
   وكل ما فوق التراب تافه كالتراب،)تافه( نلت ودك فاملال هني إذا

  وصحـاب  بلْــدةٌ كُلَّ يومٍ  لَه  اجِراً  كُنت، لَوال أَنت، إالَّ مهوما
   أنت ملا كنت أنا إال مهاجراً، يف كل يوم له بلد جديد وأصحاب جددولوال

كنبِيبةًولَكح نيا إِلَيا     الديلِ إالَّ  إليفَم كنع ــكابذَه    
   خيرج منها أنإال إليك، والدنيا ال يسع أحداً  أنت الدنيا، وهي حبيبة إىل نفسي، فليس يل أن أذهب عنك ولكنك

  

   املشقة ساد الناس كلهملوال )108(
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 ومحل إليه هديةً قيمتها ألف ، أبو شجاعٍ فاتك، املعروف بانون، من الفيوم إىل مصر فوصل أبا الطيبقدم

  9/46 :دينار، فقال ميدحه

  

   النطْق، إنْ مل تسعد احلَالُفَلْيسعد     خيلَ عندك تهديها وال مالُال
  النطق إن مل تساعدك حالتك املادية ) ليساعدك(ال خيل عندك ديها أيها الشاعر وال مال، فليسعدك :  املتنيب نفسهخياطب

  أقوالُ الناسِ  ـى قَولٍ، ونعمبِغيرِ     اَألمري الذي نعماه فَاجِئَةٌواجزِ
  ، بينما مكرمات الناس أقوال )مكرمته تلقائية بال وعد مسبق(ي نعماه فاجئة بغري قول األمري الذ) كافئ (واجز

   بكافور الذي يعد وال يفي    تعريض

  وإِقْاللٌ إِكْثَــار ـدي عنسيانَ     شكَرت ألنَّ املالَ فَرحينِ وما

نلَنالَك ادجاً أَنْ يقَبِيح تأَيـا     رنوأنـاِءـ بِقضخب ـالُ احلَق   
  ونكون بخاالً بقضاء حق الشكر ) يبذل لنا املال( أن جياد لنا قبيح

   فَعالُـادات السعلى  ـق يشملاَ     يدرِك اد إال سيد فَطن، ال
  على السادات اآلخرين) يصعب(فعالٌ ملا يشق ) نبيه( حيقق اد إال سيد فطن ال

   قَتالُ واإلقْدام  ،رــ يفْقاجلود     املَشقَّةُ ساد الناس كُلُّهملَوال
   تؤدي إىل القتل )ةجاعالش(ألصبح كل الناس أسياداً، فاجلود يفقر املرء واإلقدام ) الصعوبة( املشقة لوال

  لُ بِالرحلِ شمالــة كُلُّ ماشيما     يبلُغُ اإلنسانُ طاقَتهوإنما
  )  خفيفة سريعة(مشالل ) اخلرج( إنسان يبلغ من السيادة بقدر ما يطيق، وليست كل ناقة ماشية وفوقها الرحل وكل

   الناسِ إِحسانٌ وإِجمالُرِ أَكْثَمن     لَفيِ زمنٍ ترك القَبِيحِ بِهإنا
  ) صنع اجلميل( يف زمن رديء، وجمرد ترك الفعل القبيح، من جانب معظم الناس، هو إحسان وإمجال حنن

كْرالثَّاينِذ هرمى عالفَت ،هتاَجا   وحمهولُ، قَاتالُ  وفُضغشِ أَشيالع   
  هي انشغاالت ال ضرورة هلا ) الكماليات( العيش  الفىت هي العمر الثاين له بعد موته، وحاجته تقتصر على ما يقوته من أكل، وفضولمسعة

  

   غضب األعادي قسوةويزيدين )109(

  
  24/41 : بعد خروجه منهايرثيه املتنيب فقال ، أبو شجاع فاتك مبصر سنة مخسني وثالمثئةتويف
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   عصي طَيعاـــ بينهموالدمع     والتجمُّلُ يردع، يقْلقاحلُزنُ
  ) سهل الرتول(وطيع ) ممتنع(، وبني احلالني فدمعي عصي )التصرب( التجمل يردعين مث توتراً من احلزن أحس

انعنازتيدهسنِ ميع وعمذا     دجِهـا، بِهـئُ يـذا وهجِعري   
  ، حال جييء بالدموع وحال يرجع ا إىل مكاا داخل العني)ساهر( احلاالن يتنازعان دموع عني رجل مسهد هذان

موالنرافاعٍ نجأيبِ ش دعلُ     بوالَليعـيٍ، ماكوالكَو ـبظُلَّع   
  تسري ببطء والليل ال ينتهي) عرجاء(ع ، والكواكب ظل)متعب، يسبب اإلعياء (يٍع والليل مجاع، نفر مين بعد موت أيب شالنوم

   فَأَشجعبِاحلمامِ  ـيِ نفْسوتحس     َألجبن عن فراقِ أَحبيتِإنيِ
  ) أكون شجاعاً(أشجع ) املوت( احلمام  أنا مني باجلنب عن فراق األحبة، وإذا أحسست بدنوأحس

   فَأَجزع ديقِـ عتب الص يبويلمُّ   غَضب اَألعاديِ قَسوةًويزِيدينِ
  من إغضابه  ) أخاف( غضب األعداء علي قسوة يف الطباع، ولكن عندما يعاتبين الصديق أجزع يزيدين

  يتوقَّع  وما  ،اـ مضى فيهاـعم     احلَياةُ لجاهلٍ أو غَافلٍ تصفُو

نمولهفْسقِ نطُ يف احلَقَائالغه     يومسالِ اـوياملُح طَلَب  عطْمفَت  
فتطمع النفس يف اخللود، ويعيش هو دائماً على أمل متجدد وكأنه ال يقر بأن كل هذا ) املستحيل(احملال ) يكلفها (ومها احلياة أيضاً ملن يغالط نفسه ويستصفو

  السعي عبث

نأَيانِهينب نم انما     الذي اهلَرمهمقَو ،موا يم  ـه،ا  معراملَص   
  ؟ )طريقة موته(ومصرعه ) يوم موته( من بىن اهلرمني، وما شأن قومة، ويومه أين

لَّفختابِهاتحأص عن يناً،     اآلثارحرِكُهداُء  ــا  ويالفَن عبتفََت   
  الفناء فتتبعهم ) يلحقها(، مث يدركها )زمناً(اآلثار عن أصحاا حيناً ) تتأخر (تتخلف

   يسعه موضعومل  ـات، املَمقَبلَ     يرضِ قَلْب أيبِ شجاعٍ مبلَغٌمل
   ومل يكن أي موضع يسع نفسه الكبرية ،لشدة طموحه) هدف( يكن يرضي قلب أيب شجاع قبل موته مبلغ مل

   وكُلُّ دارٍ بلْقَعــات فَمذَهباً،       نظُن دياره مملُوَءةًكُنا
  ) خالية( غنياً، فإذا داره بعد موته بلقع ظنناه

   شئ يجمعـلُّ كُأَعوج  وبنات     املَكَارِم والصوارِم والقَناوإذا
   عههي ما مج) اخليل(أعوج وبنات ) الرماح(والقنا ) السيوف( املكارم والصوارم ورأينا

دفْقَةًاملَجص واملكارِم رسأَخ     نيمعأَنْ ي ـشعواَألر اما اهلُملَه   
  )  املهيب(األروع ) السيد(من أن يعيش هلا اهلمام ) أتعس حظاً( واملكارم أخسر صفقة اد

اسزِالًوالننم انِكملُ يف ززأَن     نمايِشعأنْ ت ه،ـم  كروقَدفَعأَر   
   أحط من أن تعيش بينهمالناس
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درببِلَفْظَة تطَعإِنْ است ايشح    فَلَقَـدضت ـرشـاُء  إذا ت فَعنوت   
  بكلمة لو تستطيعها، فأنت من كان يضر وينفع) قليب( حشاي برد

  سخت هذه الفكرة عندما صار السيد والياً أو أمرياً عند العرب ممدوح بأن يف يديه النفع والضرر أيضاً، وترالسيد

   ال تنزع؟ بِحلَّـة ــت رضيأَنى     من يبدلُ كُلَّ يومٍ حلَّةًيا
  )يقصد الكفن(رضيت بثوب ال ترتعه ) كيف ( أىن!)ثوباً( من كنت تبدل يف كل يوم حلة يا

   ال تخلَعـا اليوم مـتلَبِس حىت   من شاَءهاعلى زِلْت تخلَعها ما
   وهو الكفن، طلبه، حىت لبست اليوم ثوباً لن ختلعه أبداًنمل ختلع ثوبك وتعطيه ظللت

   الذي ال يدفَع ــر أَتى اَألمحتى     زِلْت تدفَع كُلَّ أَمرٍ فَادحٍما
  ) املوت(حىت أتاك أمر ال سبيل إىل دفعه ) مصيبة( تدفع كل أمر فادح ظللت

لْتفََظَلظُرنت ،عرش كاحا    ال رِموفُفيميوال س ،اكرع ــكقُطَّع   
  فيه) ةقاطع (ع، وال سيوفك قطَّ)انتابك( عراك لذييف األمر ا) مشرعة مسددة( فال رماحك شرع ، تنظر واملوت يقترب منكفظللت

   يضيعـاد ال يكَومثْلُك  ضاعوا،   اتخذْت على الضيوف خليفَةًومنِ
   وكنت ال تضيع أحداً، لقد ضاع الضيوف؟ جعلت بعد موتك خليفة ليكرم الضيوفمن

   برقُعقُبــحٍ لَه من كُلِّ  وجـه    فَإِنه!  لوجهِك يا زمانُقُبحاً
  ) قناع( لوجه الزمان فله من كل القبائح برقع قبحا

وتمأَيكاعٍ فَاتجثْلُ أَيبِ شم     عيِشويحاس هـدكَعاَألو ياخلَص   
، )الكدحوتلك صفة أقدام العبيد واإلماء لكثرة / املنحرف إصبع القدم حنو الداخل(األوكع ) املستأصل اخلصيتني( مثل أيب شجاع ويعيش حاسده اخلصي أميوت

  يهجو كافوراًَ 

هأْسر الَيوةٌ حقَطَّعم دقَفَاً     أَيوبِه يحص؟ أَالَ:  ـا يفَعصي نم   
 وكبار أهل مصر مقطوعو ، فكافور مبصر متحكم بالبلد؛هيا اصفعوين:  حول رأس كافور كأا مقطوعة ألا ال تستطيع صفعه، بينما قفا عنقه يصيحاأليدي

   يفعلون ما جيب فعله لتنحيته عن السلطة  ال ،األيدي

تقَيأَبهتقَيبٍٍ أَبكَاذ أَكْذَب     ذْتوأَخعمسقولُ ويي نم قدأَص   
   على قيد احلياة، وأخذت أصدق إنسان  أبقيتهمممن لنا أيها الزمان أكذب كاذب تركت

  

  

   زماننا يف شيخوختهأتينا )110(
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  18/39 : ويذكر مسريه من مصراتك األسدي، ف يرثيبالكوفة املتنيب قال

  

اميف الظُّلَمِحت مجاريِ النسن نحا     نوملى خع اهرس مِ والَ  ـــفقَد  
  وال على قدم، فالنجم ال يتعب وحنن نتعب من السري   ) قدم البعري(على خف ) سريه الليلي(وليس سراه ) نباري النجم يف سري الليل( مىت نساري النجم حىت

دوستجأَو ا بِيضنم سا الشموال     هِنالع بِيض دوسمِ  ـــذْرِ تواللِّم  
  اليت وخطها الشيب) الشعر(واللمم ) السوالف(نا البيض، ولكنها ال تسود العذر  الشمس وجوهتسود سري النهار يف

   من احلُزن، أو جِسميِ من السقَمِقَلْيبِ     أُبغض العيس، لَكنيِ وقَيت بِهاال
 فاملتنيب ميرض إذا طالت إقامته .)املرض(يت جسمي من السقم قليب من احلزن، ومح) محيت(ألنين أبغضها، ولكنين بواسطتها وقيت ) اإلبل( العيس بعت أُلست

  مبكان 

تداطَرهلجا بِأَرديِهأَي رصم نى     متحبِن قْنرـا مج نم شلَمِـووالع   
من جوش ) مرت بسرعة( حىت مرقت بنا ،)ماميةجعلتها تسرع فكأن قوائمها اخللفية تطرد حنو األمام قوائمها األ(بأرجلها ) اإلبل( من مصر أيدي العيس طردت

  )امسي مكانني(والعلم 

   ـلِّهِمِ كُـاسِ يف النـف لَه خلَوال       فَاتك آخر يف مصر نقْصده ال
  يف الناس مجيعاً) بديل( يعد يف مصر فاتك آخر، بعد موت فاتك األسدي، حىت نقصده؛ وليس لفاتك خلف مل

نمٍمياُء يف شياَألح هابِهشى       ال تساألمأَم هابِهشت  مِـواتميف الر   
  )العظام النخرة(أصبح وقد شاه األموات يف الرمم ) األخالق( الذي مل يكن يشاه أحد من األحياء يف الشيم فاتك

تظَرا نليِ كُلَّمإِب كحأُض إىل     ما زِلْتبضتنِ اخم ا  ــتفَافُهمِ أَخبِد   
إبلي تضحك مين إذ : يقول.  إليهللوصول متشي وهي ،بدم) أقدامها(أخفافها ) اصطبغت( أُضحك إبلي كلما نظرت اإلبل إىل الشخص الذي اختضبت ظللت

   أخفافها للوصول إىل أمري ال يستحق مشقة الرحلةدميأرهقها وأُ

   الصنمِ ــةَ فَيها عفَّــد أُشاهوال      ا أُشاهده:  بين أَصنامٍأُسريها
  واحلكام معبودون كاألصنام لكنهم يرتكبون املوبقات) فالصنم عفيف ال يرتكب شيئاً( إبلي بني أمراء كاألصنام، أراهم وال أرى فيهم عفة الصنم سريأُ

  اد للقلمِ ــس للسيف،  لياملَجد    :  رجعت وأَقْالميِ قَوائلُ يلِحتى
  اد للسيف وحده ال لنا، فالقلم ال يأيت مبجد :  رجعت وأقالمي تقول يلحىت

بأُكْتابِ بِهتالك دعاً، بدا أَبا       بِنمفَإِنيَألسل نحن مِ  ـــافكَاخلَد   
  ، فالقلم خيدم السيف)بالسيف(به ) الكتابة( بنا بعد الكتاب بأكت:  األقالمتقول

   كانوا ذَوِي رحمِولو  ، الرجالِبين       تزلْ قلَّةُ اإلنصاف قَاطعةًومل
  )أقارب(قاطعة الوداد بني الرجال ولو كانوا ذوي رحم ) هي دائماً( اإلنصاف مل تزل قلة

   العينِ كاحلُلُمِــات يقَظَفَإِنمــا       على بصرٍ ما شق منظَرههونْ
  كاحللم، وكل شئ تافه يف هذه الدنيا) احلياة احلقيقية(منظره من أحوال الناس، فيقظة العني ) صعب( على بصرك ما شق هون
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   والرخمِ بان اجلَرِيحِ إىل الغرشكْوى      ، فَتشمته،قٍ تشك إىل خلْوال
اليت تنتظر موته لتأكل حلمه وهو قاعد يشكو ) النسور(وى اجلريح إىل الغربان والرخم إىل أي خملوق فيشمت بك، فتكون شكواك كشك) ال تشتك( تشك وال

  إليها حاله

 قبل سويعة قول ابن شرف تأ أقوى من هذا البيت؟ نقول الكثري عن املتنيب ونشتكي من محقه ومن تناقضه، ويأتينا ببيت كهذا البيت فماذا نقول؟ قروتريد

أنظر :  واآلن أمتىن لو يكون ذلك الناقد القدمي حياً ألدس هذا البيت حتت أنفه وأقول له، صاحبنا واملتنيب مث يرفعهما رفعاً عنبحتريالالقريواين وهو يصف أبا متام و

زادك :  يقوليشكو املرء ما حل به من سوء حال إىل زمالء له يف العمل، فيهزون رؤوسهم رياء، ويظهرون التوجع حلاله؛ ولسان ضمريهم! يا ابن شرف. يا هذا

فهو يشكو حاله إليهم شكوى اجلريح حاله إىل النسور اليت تنتظر االنقضاض على جثته .  وضعنا بعدكناهللا مما بك، ولتذهب يف داهية حىت حنس      

وكُنهرتساسِ تلنذَرٍ للى حوال       ع كرغي  هنـــمم  رِسمِ ثَغتبم   
  رجل مبتسم لك) فم( بثغر م الناس واستر حذرك، وال تغتر منهاحذر

فَاُءغَاضٍة ، الوديف ع لْقَاها تفَم     زووأَع قدمِيف  الصارِ والقَسباإلخ   
   ويف القسمرباخلالصدق يف نقل ) انعدم(، وأعوز )وعد(الوفاء فما تلقاه يف عدة ) نقص (غاض

   األملِةَـغَاي  تراه وسـ النُّفُاـفيم     كيف لَذَّتها! خالقِ نفْسيِسبحانَ
   من خلقين، وكيف أن لذة نفسي هي يف األمور اليت تراها النفوس األخرى مؤملة غاية األمل سبحان

قْتويعضي ،هتدم تلَي رميف      وع هترِ أُمغَي  نم  ــسفمِ الاُألم   
   فليتين أنفقت عمري يف أمة من األمم السالفة غري هذه األمة  ، وقت يضيع، وعمر يذهب سدىهذا

   اهلَرمِعلى  اهـــ وأَتين ،فَسرهم       الزمانَ بنوه يف شبِيبته أَتى
  ) شيخ تالف(جاءوا إىل الزمن وهو يف شبابه فعاشوا عيشة كرمية وسرهم الزمان، وحنن أتيناه وهو هرم ) البشر( من أبناء الزمن املاضون

  

   يؤتى من بالد بعيدةومثلك )111(

  
  10/10:  كافوراً، وكان قد نظر إىل شقوقٍ يف رجليهيهجو املتنيب قال

  

ىأُرِيكضا، الريافخ فْسالن فَتأَخ ا    لَووم نا عفْسيِ  أَناوال  نياضر كنع   
   لك الرضا، هذا لو قدرت نفسي على إخفاء حقيقة مشاعري، ولكنين لست راضياً عن نفسي وال عنك أظهر

  مخازِيا أَشخصاً لُحت يلِ، أَم وجبناً؟       وإِخالفَاً وغَدراً وخسةً أَميناً
  أم أنت جمموعة من املخازي؟ ) ظهرت يل( إنسان حلت يل تهل أن. وإخالفاً للوعد وغدراً وخسة وجبناً؟ وكل هذه الصفات فيك) كذباً (أميناً

ظُنطَةً تبغاًء وجيِ راتِسامتوما       اباحا إال ضأَن ا ـــكيجِائر نم   
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   ابتسامايت رجاء لكرمك وغبطة حبضوري جملسك، وما أنا يف الواقع إال ضاحك من هذا الرجاءتظن

   حافياكُنـت إذا  ـلٍ ذا نعرأَيتـك      رِجالك يف النعلِ، إنينوتعجِبينِ
  ك غليظ كالنعل   منظرك حافياً فأراك كأنك منتعل ألن جلد قدميوأختيل أرامها رؤية رجليك يف النعل، تعجبين

كريِوإندال ت  :دوأَس كنأَلَو      نماـلِ، اجلَهيافص ضيأَب ارص أم قَد   
   لست تدري أأنت أسود أم قد صرت أبيض رد وصولك للحكموجلهلك

   ثَوبٍ من الزيت عارِيايف  ومشيـك       تخيِيطُ كَعبِك شقَّهويذْكرينِ
 فكأنك تلبس ثوباً من ، والزيت يتصبب على جسمك، ما به من شقوق، وأتذكرك وأنت متشي عارياً وحتمل الزيت ملالكك تاجر الزيتط كعبك املخيرينيذك

  الزيت

   لَك هاجِيابِه  ـريِ سيف كُنت  بِما     فُضولُ الناسِ جِئْتك مادحاً ولوال
جلئتك مادحاً بالصفات اليت كنت أهجوك ا يف ضمريي، فأنت لن تفهم شيئاً من قويل، لكنين مل أفعل ألن ) ا ليس من شأمتدخلهم فيم( فضول الناس ولوال

  الناس قد يبلغونك مبا أعنيه

تحبفَأَصدشنا ما أَناً بِموررسوإنْ     مشكانَ  بِاإلن اــاديغَال كوجه   
     يك قدراً من تضييعه علأغلى) الشعر(إنشادي ظاناً أنه مدح مع أنه هجاء، ومع ذلك فاإلنشاد  ذلك لكنت سررت ب فعلتولو

  املَالَهيا مشفَريك،  ـظيِ بِلَحأَفَدت،     كُنت ال خيراً أَفَدت، فَإِنينِ فإنْ
  )واملشفر للبعري/ شفتيك الغليظتني(مشفريك ) مبشاهديت(بلحظي ) اللهو( املالهي ستفدتا كنت مل أستفد منك شيئاً، فعلى األقل فإن

ثْلُكٍةوميِدعبِالٍد ب نى متؤي       كحضيل  اتبرــ احلادادياكوالب   
  ن الباكيات كي يضحك) النساء/ ربات الستور( يأتيه الناس من بالد بعيدة، وال سيما ربات احلجال ومثلك

  

   أمة ضحكت من جهلها األمميا )112(

  
  4/8) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (: املتنيب يهجو كافوراًقال

  

ن؟ممالكَر كوحأْيتِ نقِ يالطُّر ةأَي     نيا كأي اجِماملَح ؟ـافُورواجلَلَم   
   يقال إن الذي كان ميلك رق كافور كان حجاماً؟)املقص(وأين اجللم ) قوارير احلجامة (أين احملاجم:  قل يل؟)علو املرتلة( أي طريق سيأتيك الكرم من

جازمهرقَد كَفَّاك لَكَتفُوا،    ؛ اُأللَى مرأنَّ فَع ،بِك الكلـبمفَوقَه   
  لكلب فوقهم قيمة أن افهم فجاءهم اهللا بك لكي يعر؛ ملكتهم بكفيك من الناس جتاوزوا قدرهم وجتربوا وظلمواالذين

اتادسهِمفُوسن ناسٍ مةُ      كُلِّ أُنادوس نيملاملُس  بـاَألعدمالقَز   
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  ) السفلة( قوم سادام منهم، واملسلمون سادم العبيد القزم كل

   أُمةً ضحكَت من جهلها اُألمميا     ؟ الديِنِ أنْ تحفُوا شوارِبكُمأَغَايةُ
  ..  يا أمة؟)أي حف الشاربني وقصهما ( الشاربنيوفْ منتهى الدين بالنسبة لكم حهل:  يف خماطبة املسلمنيميضي

  

   يتيماحلر )113(

  
  10/10:  املتنيب يهجو كافوراًقال

  

   بِه عنِ القَلْبِ اهلُموم تزولُ       يف هذه الدُّنيا كَرمي أَما

   املُقيمــار بِأَهله اجلَيسر        يف هذه الدنيا مكانٌأَما

تهابشى تبِدوالع مائهنا،       البلَيايلِ  واملَعـو يمموالص   
  )   باألصيلي النسب(الصميم ب) العبيد(، واختلط املوايل )العباد(علينا البهائم والعبِدى ) اختلطت (تشات

   أم داٌء قَدمي؟ـاس النأَصاب      أَذا داٌء حديثٌ :  أَدريِوما
  أهذا: أذا

لْتصح،رصضِ مبِيٍد ، بِأَرلى عكَأَنَّ     عاحلُر  هنيــ بم يمتي   

   وبوم رخم  حولَـه  غُراب       اَألسود الالَّبِي فيهِمكَأَنَّ
  وطيور البوم) طيور جارحة خسيسة(هناك غراب وحوله الرخم ) املنسوب إىل بلدة الالب بالنوبة( األسود الاليب كأن

ذْتواً أَخلَه تأَيفَر ،هحدقَايلِ       بِممميُألحيا  ـقِ  ليملح   
   اللهو بقويل لألمحق يا حليممن مبدحه فرأيت أنين أمارس ضرباً بدأت

   يا لَئيم   آوىنِـ البمقَايلِ       رأَيت عياً، أنْ هجوتوملَّا
   بعض ما فيه من لؤم عن سوىيا لئيم، وأي فصاحة يف هجاء رجل بكالم ال يعرب : آوىأن أقول البن ) نقصاً يف الفصاحة( هجوته رأيت عياً وملا

  السقيمىل السقَمِ   إفَمدفُوع       من عاذرٍٍ يف ذا ويف ذا فَهلْ
  إىل سقمه) جمرب( فأنا كنت مضطراً، والسقيم مدفوع ؟ يف مدحه ويف هجائه، هناك من يعذرين يف احلالنيفهل

  ؟ أَلُومنـ فَم، أَلُمِ املُِسئَومل       أَتت اإلساَءةُ من وضيعٍإذا
   ؟إذن لومأ اللوم فمن ليهإومل أوجه ) حقري( صدرت اإلساءة عن شخص وضيع وإذا
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   يد النخاس يف رأسهمرت )114(

  
  2/10:  املتنيب من عند كافور يوماً فقالخرج

  

كوأَن هسرن عوِم دبع نم       نمفِْسهلى نع دبالع كَّمح   
  الذي حكَّم العبد على نفسه، يلوم املتنيب نفسه ألنه قصد كافوراً) يقصد اَألمة/ زوجته(من العبد ومن عرسه ) أشد محقاً (أنوك

   يد النخاسِ يف رأْسه مرت       مرِئٍ ترج اخلَير عند افَال
  )تاجر العبيد(خرياً عند شخص مرت على رأسه يد النخاس ) ال ترج( ترج ال

  

   ضيميحمال )115(

  
 كافور يف ند املتنيب كافوراً يف اخلروج إىل الرملة ليقضي ماالً كتب له به، وإنما أراد أن يعرف ما عاستأذن

  2/4 : ذلك حنن نوجه من يقضيه لك، فقال يف:مسريه، فمنعه وحلف عليه أن ال خيرج، وقال

  

  والرجاال  ــوارِس الفَفَلَقِّنِي     سرنا عنِ الفُسطَاط يوماًإذا
   إليك رجعوين بالرجال والفرسان ليالقوين ويتبعين رحلنا عن الفسطاط فلتحاول ما تشاء أن تإذا

لَمعتلقْتفَار نم ريِ  قَدنم     كاالوأَنحميِ ميض نم تمر   
  بأن تظلمين املستحيل) طلبت(، وأنك رمت )مبفارقتك إياي( وستعلم قدر من فارقت مين ، مستحيالً على أحد أن يلحقينفسترى

     

   اهللا وإياناأعانه )116(
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  3/3 : املتنيب يف كافورقال

  

ا لونادولَ أَزفَاً     كانَ ذا اآلكياضسإِح اهنعسا َألون  
  إحسانا) ملألناه( كان هذا الذي يأكل الزاد الذي جئنا به ضيفاً علينا ألوسعناه لو

   زوراً وبهتانا يوسعنـا      يف العينِ، أضيافُهلَكننا،
  )  كذباً(وتانا ) كذباً(زوراً ) ميألنا( فيما يرى الرائي ضيوفه، وهو يوسعنا لكننا

هتا فَلَيقَنا طُرلَّى لَنخ       ــهانا ، اُهللاأَعانوإِي    
   على اهللا عندئذكالًو ترك لنا الطريق مفتوحة فنغادره، ويكون كل منا متليته

  

   تشتر العبد إال والعصا معهال )117(

  
  28/30 : املتنيب قبل خروجه من مصر بيوم واحدقال

  

يدع!يديا ع تدالٍ عح ةا    ؟ بِأَيىبِمضأَ، م رٍ ،مَألم،يكف  يددجت   
  أعدت مبا مضى لتتكرر األحداث، أم لسبب ما، فيك جتديد؟    !  حال عدت يا عيدبأيةف!  عيدإنه

   التايل عن مصر ليوم الغامض هو رحيل املتنيب سراً يف اوالسبب

   بِيداـ دونهداًـ بِي  دونكفَلَيت    ، فالبيداُء دونهم، اَألحبةُأَما
 يا عيد بعيد عين ألنين ال أفرح ليتك: يقول.  صحارى أخرىواد) صحارى (اًبيد أيها العيد يا، فليت دونك )بيين وبينهم(دوم ) الصحراء( أحبايب فالبيداء أما

  بك لبعدي عن أحبيت 

   حرف، وال جرداُء قَيدود وجنـاُء   العلَى مل تجب يبِ ما أجوب بِهالَوال
، وال تلك اجلرداء )الناقة القوية(احلرف ) الناقة الكبرية الوجنات(يب ما أقطعه أنا بواسطتها من مسافات هذه الوجناء ) تقطع(مل جتب ) للمجد( السعي للعلى لوال

   قطعت املسافات  لوال سعيي للمجد ملا:يقول). الفرس الطويلة(القيدود ) الفرس القصرية الشعر(

  اَألماليد  ـد الغيـه رونقأَشبـاه     أَطْيب من سيفيِ معانقَةًوكانَ
  )  النواعم(األماليد ) اجلميالت(من الغيد ) صفاءه(مضاجعة من يشبهن رونقه ) النوم وهو جبانيب( يكون أطيب يل من مضاجعة سيفي وكان

   وال جِيد ،نـ عيهـ تتيماًـشيئ  يبِ وال كَبِديِ يترك الدهر من قَلمل
  عنق: تلوعه، جيد: تتيمه
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   وتسهِيدمـ هاـ يف كُؤوسكُمأَم    أَخمر يف كُؤوسكُما! ساقيييا
   ؟)سهر (يد هل هذا الذي يف الكؤوس مخر أم هم وتسه! ساقيييا

   وال هذيِ اَألغَارِيد،دامـ املُهذيِ    ما يلِ ال تحركُينِ ؟ أَناأَصخرةٌ
  األغاين: اخلمر، األغاريد: املدام

   النفْسِ مفْقُود بـ وحبِي،وجدتها   صافيةًللَّون كُميت ا أردتإذا
  إنين أجدها، ولكن حبيب النفس مفقود ف) اخلمر الداكنة ليس لتعكري بل مع كوا صافية( أردت كميت اللون صافية إذا

   منه محسوداٍكــ بِما أَنا شأَنيِ    وأَعجبه؟ لَقيت من الدُّنياماذَا
   أمور أنا أشكو منها ى هذا البالء الذي لقيته من الدنيا؟ وأعجب البالء أنين حمسود علما

تيسثْرٍأَمم حواً: أَرداً ويازِنا  ، خنِأَنيُّـ الغ،ايلِــ وأَمو  يداعاملَو  
  ) وعود(ويدي مرتاحان، فأنا غين ولكن أموايل هي جمرد مواعيد )  عصرنابلغةحماسيب (خازين ): أكثر األغنياء راحة( أروح مثر صرت

   محدود، القرى وعنِ الترحالِعنِ     ، نزلْت بِكَذَّابِني ضيفُهمإنيِ
  ومن الترحال) طعام الضيف (رىمن الق) ممنوع( بكذابني ضيفهم حمدود حللت

وديِجداَألي نالِ مجالر ،مهوجود   نمانوا؛ اللِّسفَال كان ، وال اجلُود   
  ود فال كانوا وال كان اجل؛ من اللسانكرمهمف هؤالء أما الرجال يكون من األيدي، وكرم

   عود ،اـ نتنِهمن  ،دهـ ويف يإالَّ   يقْبِض املوت نفْساً من نفُوسهِمما
   يقبض مالك املوت نفساً من نفوس هؤالء إال وهو ميسك بعود يف يده لنتانة نفوسهمال

   تمهِيد  ــر يف مصفَلَه خانه،  أو     اغتالَ عبد السوِء سيده،أَكُلَّما
  ؟)ترتيب لشأن حكمه بإبداء الطاعة له( اغتال العبد سيده أو خانه فله يف مصر متهيد أكلما

اربِهاص نياآلبِق امإِم ياخلَص     فَاحلُر  ،ـدبعتسم  ـدبوالعودبعم   
  بوداً ، وغدا احلر مستعبداً والعبد مع)مبصر(ا ) اهلاربني(العبيد اآلبقني ) رئيس( اخلصي إمام صار

تامانبِهالثَع نرٍ عصم ريواطن    فَقَدمشـ با ،نى  ومفْنتيداقنالع   
   ال تنفد والنهب مستمر  يد، والعناق)أُختمت(وتركت ثعالب البلد تنهب، وبشمت الثعالب ) يشبههم حبراس البساتني/ أشرافها( نواطري مصر نامت

دبالعالص رحل حٍ بِأَخٍ  ليس    لَوييف ث هاحلُــابِ أَن ـرلُودوم   
  ) أصيل يف حريته( ال يصلح أن يكون أخاً لرجل حر، لو أن هذا احلر مولود حقاً يف ثياب احلر العبد

   مناكيد  اســنج َأل  العبِيدإِنَّ    إالَّ والعصا معه،عبد تشترِ الال
  ال خري عندهم: قذرون، مناكيد: أجناس

   محمودوهو  ـد، يبِ فيه عبيِسئُ    كُنت أَحسبينِ أَحيا إِلَى زمنٍما

   موجودــاِء مثَلَ  أَيبِ البيضوأَنَّ    توهمت أَنَّ الناس قَد فُقدواوال
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  موجوداً  ) يتهكم بكافور(ن مثل أيب البيضاء  خطر ببايل أن ختلو البلد من األشراف، وأن يكوما

   الرعاديدـارِيطُ العضذي  تطيعه     ذا اَألسود املَثْقُوب مشفَرهوأَنَّ
  ) اجلبناء(ديد الرعا)  بأكلهمدموناخلدم الذين خي(العضاريط ) هذه(تطيعه ذي ) شفة البعري: املشفر(األسود املثقوب مشفره ) هذا( خطر ببايل أن ذا وما

   القَدرِ مقْصودمـ عظي: يقَالَلكَي   ويمِسكُينِ، يأْكُلُ من زاديِجوعانُ
 وهو يأكل من زادي الذي أتيت به، ومع ذلك ميسكين ومينعين الرحيل لكي يقال ،) أي أنه طماع "جوعان"كما يقال عن الذي نشأ يف الفقر إنه ( جوعان كافور

  إنه عظيم القدر تقصده الشعراء

   القُودــةُ املَهرِيـق خللمثْلهـا     خطَّةً، ويلُم قَابِلهاويلُمهِا
  )   األبل األصيلة الطويلة(للفرار من مثل هذه احلالة خلق اهللا املهرية القود ، و)من يقبل ا(، والويل لقابلها )حالة(من خطة ) ويل ألمها (ويلمها

   ـديد الذُّلِّ قنــد عنـةَ املَنِيإِنَّ    ه املوت شارِب لَذَّ طَعموعندها
  عند حصول الذل  ) عسل القصب(قنديد ) املوت( طعم املنية .) يشربهن ملاًصار املوت لذيذ( املوت طعم الشارب الشخصلذ ) بإزاء حالة كهذه (عندها

نةً ممكْرم يصاملَخ دواَألس لَّمع   ـهمالبِيأَقَو ،ـضيدالص هاؤآب أَم   
  ؟)أجداده األسياد(أم من آبائه الصيد ) يتهكم بكافور( أين لألسود املخصي باملكارم؟ من قومه البيض من

ةًأَمياماسِ دخالن ديف ي هأُذْن     أَمبِالفَلْس وهو ،هرنِ قَدـي  وددرم   
 فيه املشتري م، أم علمه املكارم قدره احلقري إذ يساوِ)لكثرة ما يعركها النخاس، أو ألنه يثقبها(دامية ) تاجر العبيد( علمته املكارم أذنه وهي يف يد النخاس أم

  لسني على الثمن يرده ويرفض شراءه؟   وبسبب زيادة ف

   كُلِّ لُؤمٍ،  وبعض العذْرِ  تفْنِيديف     بِمعذرة ري اللِّئَامِ كُويفأَولَى
   حقيقياً عذراً هذاوليس  فأنا أعذره ألنه لئيم ،)توبيخ(، فهو عبد وال يالم على ما بدر منه، ولكن بعض العذر تفنيد )كافور( اللئام بالعذر يف كل لؤم كويفري أحق

ةٌوذَاكاجِزع ولَ البِيضنِ    أَنَّ الفُحع ودةُ السيصاخل يلِ، فَكَيفاجلَم   
   ؟السود) املخصيني(، فكيف باخلصية )املكارم(عاجزون عن اجلميل ) غري العبيد(البيض ) غري املخصيني(الفحول :  عذراًكافور يلتمس لكيف لنا ويفسر

 ذو مهة عالية وذو فهم عميق للبشر، وقد حكم مصر وقطعة من الشام عشرين سنة، وكان عادالً، ومل يكن متوحشاً كعصره، بل كان مياالً إىل  رجلوكافور

يب من تناقضات، وسنرى املتنيب يعود هلجائه مرة بعد مرة، يف شعر من أقوى الشعر، وهذا الشعر صادق يف التعبري عما يف نفس املتن. احللول الوسط، وكان ذكياً

ولكننا ال خنتار أن . وحنن اخترنا هذه القصيدة وكثرياً غريها ألا شعر قوي.  ولكنه كاذب فيما ادعاه من جهل كافور ومن خستهملبدأ،وما املتنيب عليه من قلة ا

، فهمت معىن البيت؛ ورأيت "تشتر العبد إال والعصا معهال : "قد كنت يف الصف الثالث االبتدائي عندما كتب لنا معلم اخلط على اللوح بيت. ندرسها ألطفالنا

 التناقض بني ما كنت عرفته من أن العبيد ناس مظلومون فقدوا حريتهم باإلكراه، واإلسالم يقول إن كل الناس ولدوا أحراراً، وبني - حىت يف تلك السن الغضة -

 السن شعرنا القدمي، أن نضعه يف إطاره التارخيي والنفسي، فال نكتفي ببيان ما يف الشعر من لعل األجدر بنا، وحنن نعرض للطلبة الكبار يف. ما كتبه معلم اخلط

كانوا يدرسونه فنياً ال . نقادنا القدامى كانوا أقل احتفاالً بالفصل بني احلق والباطل يف نقدهم الشعر. بالغة وقوة، بل نلفت النظر إىل ما فيه من افت أخالقي

  أخالقياً  

  

  ضحك كالبكا ولكنه )118(
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 املتنيب عند وروده إىل الكوفة يصف منازل طريقه، ويهجو كافوراً يف شهر ربيع األول سنة إحدى ومخسني قال

  18/35: وثالمثئة

  

  اهلَيذَبى  ــة كُلِّ ماشيفدى     كُلُّ ماشية اخلَيزلَىأال
  فديت الناقة السريعة بالبطيئة، يريد أن يسرع : يقول). مشية سريعة(فدى لكل ناقة متشي اهليذىب ) مشية ثقيلة( كل ناقة متشي اخليزىل لتكن

   وما بِي حسن املشىخنوف،     نجاة بجاوِيةوكُلِّ
  ..  مشي النياقنس ألنين أحب حسلي هذا، و)تقلب خفها يف املشي(خنوف ) ة بالنوبةمن جباو(جباوية ) الناقة السريعة اليت ينجو ا اإلنسان( كل جناة وفديت

نهنولَكاةالُ احلَيبح     دوكَيالع ،اةطُ اَألذَى ـديمو   
  األذى الذي يلحق يب ) أزيل (طولكن النياق حبال احلياة، ون أكيد العدى بالرحيل عن البلد الظامل، وأمي.. 

تبراضمالق برض يها الترِ،   بِهها لـذا إِمـذَا  ـا وإِمل  
   اهلالكإما، فإما الفوز و)مقامراً(ضرب القمار ) صحراء سيناء( بالنياق التيه ضربت

  والعلَى  ارِمناـ مكَنـبي ح    أَنخنا ركَزنا الرمافَلَما
   من ظلم كافورلفرارالذي حققناه با) اد(ركزنا رماحنا يف األرض مسترحيني، قد ركزناها وإىل جانبها املكارم والعلى ) نزلنا( أخننا فلما

   من دماِء العدىاـونمسحه     نقَبلُ أَسيافَناوبِتنا
  لطريق نقبل سيوفنا، ومنسحها من دماء األعداء الذين قاتلناهم يف اوصرنا

لَمعتاقِلربِالع نمو رصم   نوماصويِ  مِـ بِالعىأَنالفَت   
  أنين أنا الفىت ) منطقة بشمال سوريا( مصر وأهل العراق والعواصم فلتعلم

   من عتاعلَى  وتـ عتوأَنيِ   وفَيت وأَنيِ أَبيت وأَنيِ
  )جترب(على من عتا ) جتربت(وأين عتوت ) رفضت الظلم (تبيأ من ترك كافور، ووأنين وفيت مبا عاهدت عليه نفسي.. 

   أَبىخسفَاً  كُلُّ من سيم والَ   كُلُّ من قَال قَوالً وفَىوما
  رفض القهر)  قهراًفلِّكُ( كل من قال وىف، وال كل من سيم خسفاً ليس

   فيه اخلُطَى ـلِ قَدرِ الرجعلى     طَرِيقٍ أَتاه الفَتى وكُلُّ
   عزم املرء ميضي يف حتقيق طموحهحبسب

اماوننللَي نع مديىوقد     اخلُوًى ال كَرملُ، عقَب ،امن   
  )  النعاس (لكرىال من ا) جهله( عنا، وقبل ذلك كان نائماً من عماه نائماً) كافور/ اخلادم( من مصر وقد كان اخلويدم فررنا

   والعمىــله من جهمهامه    على قُربِنا، بينناانَ،وك
  من جهله وعماه) صحارى( بيين وبني كافور، رغم قربنا، مهامه وكان

  البكَاـ كَكـ ضحهـولَكن  ؟ بِمصر من املُضحكَاتوماذَا



174 
 

   ألا من شر البليةء الضحك عليها كالبكالكن). اجلواب يف األبيات املقبلة( يوجد مبصر من املضحكات؟ ماذا

   أَهلِ العالَــاب أَنسيدرس   نبطي من اهلِ السوادبِها
) املنطقة اخلصبة بني النهرين/ سواد العراق(من أهل السواد ) املقصود ابن حرتابة وزير كافور وكان عاملاً بأنساب العرب، وهو بغدادي/ أعجمي (نبطي مبصر

  )  األشراف(يدرس أنساب أهل العال 

دووأَسفُهنِص هفَرشقَالُ     ميلَه  :ب أنترى  ـدجالد   
  أنت بدر الدجى : نصف جسمه، ويقول له الناس) شفتاه( رجل أسود مشفره ومبصر

   وبين الرقَىـضِ بين القَرِينَّ  - مدحت بِه الكَركَد وشعرٍ
  ملصاحل ، فشعره يف كافور كان تعاويذ لتحقيق ا)التعاويذ(والرقى ) الشعر( القريض بنيهو شئ ) يقصد كافوراً/ وحيد القرن( شعر مدحت به هذا الكركدن ورب

    الورىـو هجكانَ  ولَكنه    كانَ ذَلك مدحاً لَهفَما
   ملثل هذا املوقفمثليالذين يلجئون شاعراً ) للبشر( يكن شعري فيه مدحاً له بل هجاء للورى مل

نومهفْسن هِلَتج هرأَى   قَدرنم هرـ غَيىهرا ال يم   
   عن عيوبه، ورأى الناس فيه خصاالً ال يراها ي اغتر بنفسه عممن

  

   للغادرين أسيافاأعددت )119(

  
 فاستغوى وردان عبيد أيب الطيب، ، أبو الطيب يف أرض حسمى برجل يقال له وردان بن ربيعة الطائينزل

 فلما شعر أبو الطيب بذلك ضرب أحد عبيده بالسيف فأصاب وجهه وأمر الغلمان أمتعته،فجعلوا يسرقون من 

  2/8 :هزوا عليه، وقال يهجو وردان، وقال يف العبد الذي قتلهفأج

  

تددافَاأَعيأَس رِينادلْغل   عدافَاأَجآن ،بِهِن ،مهنم   
  ا أنوفهم) أقطع( للغادرين سيوفاً أجدع أعددت

   اليت خافَاـةَ الغايأَوردته     امرؤ راعينِ بِغدرتهإذا
  إىل الغاية اليت خياف منها وهي املوت ) أرسلته( شخص بغدرة، أوردته  فاجأينإذا

  

   بد دون الشهد من إبر النحلوال )120(
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 وكان قد أتى الكوفة لقتال اخلارجي الذي جنم ا من بين كالب، ،زوركَ ميدح أبا الفوارس دلِّري بن لَشقال

  9/40 :وانصرف اخلارجي قبل وصول دلري إليها

  

اكوعقْلِ كَدةَ العحعيِ صدكُلٌّ ي   نومريِ ذَا الذي يـد يها فبِم  نلِمهج   
  صحة العقل يدعيه كل الناس، ومن الذي يعرف ما لديه من جهل؟) ادعاُءك( الالئمة دعواك أيتها

نيقُولت:قاشع ثْلَكا يف الناسِ مي   مجِدتببأَح نثْلَ مــ مي،هثْلي مجِدت   
  اعثري على: جدي

بحمهفَاتهرم نالبِيضِ عى بنِ   كَنوبِاحلُسسيف أَج  هِنقْلِــامنِ الصع    
فإمنا " بالبيض"عندما اتغزل : يقول.  أجسام اجلميالت عن صقل السيفيف ، وباحلسن)السيوف احلادة(عن املرهفات " البيض"بلفظ ) عرب كنايةً( حمب كىن أنا

  أعين السيوف، وعندما أصفهن باحلسن فإمنا أعين الصقل يف السيوف

   رسليِــا وأَطْرافُهـائيِ، أَحبجنـاها   عن سمرِ القَنا، غَير أنينِوبِالسمرِ
   ومثرة الرماح اد، ورسلي إىل اد هي أطراف الرماح املدببة،)مثرا(ني هم جىن الرماح السمر، ولكن أحبائي احلقيقي) الرماح(عن القنا " السمر" بكلمة وعربت

تمدلَةٌعفَض يهف بِتاً مل ترِ     فُؤاديغلا الثَّنـايرقِ  ، الغلِ واحلَـــدجالن   
  ليتين أعدم قليب إن كان ال حيب إال النساء: يقول. )العيون الواسعة(واحلدق النجل ) ض البياألسنان(إال للثنايا الغر ) بقية( القلب الذي مل تعد فيه فضلة عدمت

   العلَى يف الصعبِ والسهلُ يف السهلِفَصعب    أَنلْ ما ال ينالُ من العلَىذَرِيينِ
  ، فاألجماد الكبرية صعبة، والصغرية سهلة )اد( من العلى يناله أن أحد ر أيتها الالئمة أنال ما ال يقداتركيين

ينرِيدةًتيصخايلِ رانَ املَعوال     لُقْيدب ،هونَ الشـ دد،إِب نلِرِـ محالن   
  ل  ولكن ال بد للحصول على الشهد من احتمال لسعات النح!رخيصةً) األجماد(املعايل ) احلصول على( مين لقيان تريدين

تادأَرلَةوبِد فُوزأنْ ت البك     نمكَلرت ـت  يعرالش هـاتيلِ وواِإلب   
  واإلبل؟) ملاعزا( باهللا عليكم ملن تركت هذه القبيلة رعي الشويهات . بشؤواستقلت قبيلة كالب أن تكون هلا دولة وأن أرادت

 عريب شامخ إنه تقولوا وال ، املتنيب احملبونَأيها رويدكمف. وسنراه يكرر هذا يف مدحه لفارسي آخر هو ابن العميد.  من األعراب وهو ميدح رجالً فارسياًيسخر

فكان يف مدحه منافقاً، ويف هجائه .  ويكفيه أنه مدح كافوراً واستجداه طويالً، مث هجاه بأقبح هجاء؛هذا الرجل شاعر عظيم، ولكنه عدمي املباديء. معتز بعروبته

  عنصرياً، وكاذباً       

   اَألكْلِ من  اخلَبِيـثَ ـب يؤمن الضوأَنْ   ربها أنْ يترك الوحش وحدهاأَبى
يف أمان من أن يؤكل، لذلك ) عراب يأكلونهمن زواحف الصحراء وكان األ(أن يترك الوحش بأمان يف الصحراء، وأن جيعل الضب اخلبيث ) اهللا( رب كليب يأىب

     الصحراء لتصيد الوحوش وتأكل الضبابيف" كالب "قبيلةمشيئة اهللا أن تبقى : يقول. حرمهم الدولة
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   من السؤال اشتياقوكثري )121(

  
 وكان ذلك بعد خروجه من مصر ومفارقته ، سيف الدولة ابنه من حلب إىل الكوفة، ومعه هدية للمتنيبوأنفذ

ويف البداية يتغزل ويصف كيف أن . لكافور، فقال ميدحه، وكتب ا إليه من الكوفة سنة اثنتني ومخسني وثالمثئة

  26/42 :رسوله أتى احملبوبة فعشقها فخانه فيها، مث يصف الشمس، مث ميدح

  

   املَتبولُكـــ وقلب ، أهوىأنا     كُلُّنا جوٍ يا رسولُ! لَناما
  ا أيضاً ) هائم( أنا أهواها، وقلبك متبول . ملعشوقيت أناأيها الرسول الذي أرسلته) وجع العشق/ مصاب باجلوى( لنا كالنا جوٍ ما

   يقُولُفيما  انَــ وخ، منيِغَار     عاد من بعثْت إليهاكلَّما
   يف أداء جواان عاد رسويل من عندها كان مصاباً بالغرية فخاكلما

تدناأَفْسيع نا األماناتنيها،     بانوخ ـتهقُلُوب  قولُ  ـنالع  
   األمانة على حيضه عيناها وخانت العقول قلوب أصحاا، فصار عقل الرسول الذي يفكر بسرقة املعشوقة خيون قلبه الذي بيننا صداقة أمانة الأفسدت

   النحولُـثُ إليها، والشوق حيقِ   ما اشتكَيت من أَلَمِ الشوتشتكيِ
  بسببها وهو أنا) هزاالً( من أمل الشوق إليها، ولكن الشوق احلقيقي موجود عند الشخص الذي يعاين حنوالً ا أيها الرسول تشتكي مثلما اشتكيت أنأنت

   دليلُنٍـ عيلِّـــ لكُ هـفَعلَي    ب صب خامر اهلوى قَلْوإذا
  فعلى العاشق دليل واضح تراه كل عني) عاشق (صباهلوى قلب ) خالط( خامر إذا

   الوجوه حالٌ تحولُنـ فَحسم،   من حسنِ وجهِك ما دازودينا
  ) تتحول( من مجالك مدة دوامه، فجمال الوجه حال حتول زودينا

   قَليلُفيها  امـــ فَإِنَّ املُقَـيا،    نصلْك يف هذه الدُّنـوصلينا
  نعشقك يف الدنيا، فاإلقامة فيها حمدودة ) اعشقينا (وصلينا

نالقُطَّـ م اقَهنِها شيآها بِعـانُ   - رشفيها، كَما ت ولُ  ـوقاحلُم  
 .)اإلبل احململة باهلوادج(فيها مثلما نستمتع حنن برؤية احلمول ) الساكنني(النظر إىل القاطنني ) ميتعه(شوقه فسوف ي) وضع نفسه مكاا( رأى الدنيا بعينها من

   مثلما نرى حنن األقوام يرحلون، فاملسألة نسبية    عة،اإلقامة يف الدنيا قليلة، والدنيا نفسها ترى سكاا ميوتون ويرحلون بسر: يقول

   الذُّبولُـــاة من القَنفَحميـد    عد بياضٍ  تريينِ أَدمت بإنْ
   وذلك أجود له مسرأ صبحيالذبول، فالرمح عندما جتف عصاه ) الرمح(من القناة ) ممدوح(بعد بياض، فحميد ) أصبحت أمسر( رأيت أيتها احملبوبة أنين أدمت إن

   التبديلُ  دهاـــ اللون عنعادةُ     على الفَالة، فَتاةٌصحبتينِ،
  عادا يف األلوان تبديلها فهي جتعل املرء أمسر) الشمس(فتاة ) الصحراء( يف الفالة صحبيت
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كترتسنالُ عنها، ولَكجاحل     هبِكنـا م  نى اللَّمقْبيلُ  ــمت   
وهو مسرة حمببة يف الشفتني(شمس من اللمى ، ولكن بك تقبيل من ال)الستور( أيتها احملبوبة مستورة عن الشمس باحلجال وأنت    (  

   العطْبولُـا وزادت أَبهاكُمـت،    لَوحتينِ وأَسقَمـ:  أَنتمثْلُها
  زادت يف فعلها عن الشمس) أمجلكما(وهي أاكما ) اجلميلة(، ولكن العطبول )أمرضتين(وأنت أسقمتين ) غريت لوين(هي لوحتين :  مثل الشمسأنت

نحىنرٍد، أَدجأَلْنا بِنس طُولُاــ طَرِيقُنويلٌــأَطَ   : وقدي ؟ أَم  
  هل طريقنا طويل حقاً أم حنن فقط نراه طويالً؟:  أدرى باجلواب عندما سألنا يف صحراء جندكنا

وكَثريالسُّؤالِ اشتياق نــوكث     مريـ منعت هديلُــ رل  
للتصبري( من األسئلة يلقيها املرء ال ليعرف شيئاً بل لكثرة اشتياقه، وكثري من الردود تكون للتعليل وكثري   (  

    الرحيلُ املكانَ  ـن وال يمكب،     أقَمنا على مكَان، وإنْ طَاال
   أن يرحل معنا  ألننا يف عجلة، ولألسف ال ميكن للمكان الطيب) كان طيباً( نتوقف يف مكان حىت وإن طاب مل

  السبيلُ وأَنت  ــا، قَصدنحلَب    : رحبت بِنا الروض قُلْناكلَّما
  حنو اهلدف ) الطريق(وأنت فقط السبيل ) هدفنا(حلب قصدنا : قلنا هلا) الرياض( رحبت بنا الروض كلما

يكنا واملَطَايافى جِيادعرهــا     مجِيفُنــا  وإليويلُ  والذَّم  
  ) سري إبلنا(والذميل ) ركض خيولنا(وجيفنا ) إىل حلب( وإليها ،)اإلبل(واملطايا ) خيولنا( أيتها الرياض مرعى جيادنا فيك

   املَأمولُـــا الذي بِهواألمـري      بِاَألمريِ كَثري واملسمونَ

   يزولُـا مـــابِليِ مقونـداه     زلْت عنه شرقاً وغَرباًالذي
  كرمه: نداه

كيفرصوم اقرالع نأْمال ت     اياكرهوسواخلُيولُ اـــ دون   
  كتائبك أمامها حتميها:  دواسراياك

اديِ لوطَريقِ اَألع نع فْترحطَ   تبرـ السرد  ملَهيخيلُ  خوالن   
  ) مصر والعراقبأشجاريقصد لربطوا خيلهم  (هم مبصر والنخيل بالعراق خيلَ)شجر النبق( السدر بطَرلَ) الروم(عن طريق األعداء ) ابتعدت( حترفت لو

للرُّومِ غَازٍأنت ىت     طولَ احلياةفَمعـ الوكونَدالقُفُولُ  أنْ ي   
  ؟)الرجوع( فمىت أنت موعود بالقفول ،م حياتك وأنت تغزو الروطول

   تميلُ انِبيكـــ أي جلىـفَع   الرُّومِ خلْف ظَهرِك روموسوى
  ، فعلى أي اجلانبني متيل؟   )هم األعراب الذين يشنون الغزوات( آخرون خلف ظهرك م رووهناك

ديـقَعاعسم نع مكُلُّه الناس    ولُ،ـكا والنُّصبِها القَن وقامت   
  ) السيوف(والنصول ) الرماح( والذي قام ذه املساعي القنا ،)جهودك(الناس عن أن يفعلوا مثل مساعيك ) جنب (قعد

صغطَايانالع بقُر عنك دععيِ     البترمبصخزيلُ، مميِ هوجِس    
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البعد حنيل هداياك تصلين، لكنين من وحشة(خصب لكن جسمي هزيل ) مرعاي( عنك نغص علي االستمتاع بعطاياك القريبة اليت ترسلها إيل، فمرتعي عديب 

  )مهزول

نكَافُوم يلِ، أَلْف تشيِ، إنْ عبيدرٍ،   عن نيلِ مو اكــد  نِيلُ ريفو  
   عشت يل يا سيف الدولة فإنه سيصبح عندي من العبيد ألف من أمثال كافور، ويل من كرمك ريف كريف مصر ونيل كنيلها إن

  

  وخرياب.. خرياخ )122(

  
 أخت سيف الدولة مبيافارقني، وورد خربها إىل الكوفة فقال أبو الطيب يرثيها ويعزيه ا، وكتب ا إليه توفيت

  18/44)  ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدةةنسب (:من الكوفة سنة اثنتني ومخسني وثالمثئة

  

  شرف النسبِ أعن  ـا بِهِمكنـايةً    !يا بِنت خيرِ أَبِ!  أُخت خيرِ أَخٍيا
  عن أشرف نسب، ومل أذكر امسك) تلميحاً( ويا بنت خري اآلباء، وبقويل هذا كنيت ما كناية ، أخت خري اإلخوةيا

 .. مررت ذا البيت تذكرت قصة رواها يل أخي حسني صاحل عن نادل مبقهى يف بغداد كان حيدث زبائنه عن عظمة املتنيب، ويروي هذا البيت شاهداًكلما

ونقيض .  واحدة، ويتعجب من فصاحة ذلك الشاعرمةكأن كالً منهما كل" يا بنت خيراب.. يا أخت خيراخ: "مض عيناً نصف إغماضة ومييل برأسه ويقوليغ

 ال ألوم ذلك النادل فهو حر يف ذوقه، وأنا. ذلك أذكر أيضاً سيدة يف األردن قالت يل، ومسعتين أقرأ على التلفزيون شعراً للمتنيب، إا ال تفهم املتنيب إال قليالً

  وأما السيدة فهي الشخص الذي أخاطبه وأنا أكتب شرح كل بيت   . وللمرء أن حيب الشعر ألي سبب أراد

  ذبِـ إىل الكَايلِـ فيه بِآمتـفَزِع     خبر، حىت جاَءينِ، اجلَزِيرةَطَوى
   كذبةً بآمايل إىل أن يكونَ) يف شأنه(فيه ) التجأت(حىت وصل إيل خرب فزعت )  بني الشام والعراقمنطقة(اجلزيرة ) قطع (طوى

   حىت كاد يشرق يب، بالدمعِشرِقْت      إذا مل يدع يلِ صدقُه أَمالًحىت
  يق بوجود جسمي وسط هذا التدفق     مل يترك يل صدق اخلرب جماالً لتكذيبه بكيت حىت شرقت بدمعي، وسال دمعي راً حىت كاد الدمع نفسه يضفلما

  ـبِ ومل تهـع ومل ختْلَـرٍ، بكْديار       فَعلَةَ مل تمْأل مواكبها كأنَّ
  ماتتوقد كأا،)  حىت وهي ميتة، احلرة جيب أن تكون بال وجه وبال اسملعربية واملرأة ا،يقصد خولة، وصنع صنيع أهل الصرف فجاء بوزن امسها( فعلة كأن

   الناس األموال يتعط تكنومل ) متنح (ختلع تكن ديار بكر، وكأا مل بلدة متأل هامواكب تكن مل اآلن،

   يف حلَبِـان فَتى الفتيـلُ لَيفَكَيف     العراق طَويلَ الليلِ مذْ نعيتأَرى
   العراق كله طويل منذ جاء خرب موا، فكيف ليل سيف الدولة حبلب؟  ليل

ظُنهِبٍ يلْتم راديِ غَيوأنَّ       أنَّ فُؤمد فُوينِ  ـعج  رغَيسنبِ مـك  

   واَألدبِوالقُصـاد  املَجد  لحرمـة     وحرمة من كانت مراعيةً ! بلَى
  من كانت ترعى حرمة من يقصدوا من األدباء) وحق( فؤادي ملتهب ودمعي منسكب وحرمة بلى
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   واحلَسبِـلِ أُنثى العقـر غَيكَرِميةً،     تكُن خلقَت أُنثى لقد خلقَتوإنْ

   معًىن ليس يف العنبِـرِ يف اخلمفَإِنَّ      تكُن تغلب الغلْباُء عنصرهاوإنْ
نيني فيهم كرم خصال يفوق ما يف تغلب وإن كانوا منها، كاخلمر اليت هي أصل خولة فإن احلمدا) الغليظة الرقبة املشهورة بالقسوة( تكن قبيلة تغلب الغلباء إن

  فيها خواص غري موجودة يف العنب الذي هو أصلها 

تةٌفَلَيبنِ غَائيسمةَ الشعطَال       تـةَ  ولَيبغائسمنِ الشبِـيغمل ت   
   كانت مشساً أخرى جبانب مشس السماء، فليت الشمس الطالعة اآلن غائبة، وليت خولة مل تغب خولة

   يا أَرض بِاحلُجبِـا هلـت قَنِعفما     كانَ كُلُّ حجابٍ دونَ رؤيتهاقد
  طنها فكان التراب احلجاب األكرب  كل حجاب منصوباً ملنع رؤيتها، فهي سيدة مصونة، فما قنعت هلا األرض بكل هذه احلجب فضمتها يف بكان

   السحبِ  ـعيا أَنفَ: ـه لصاحبِوقُلْ     أَحسن الصبرِ زر أَولَى القُلوبِ بِهايا
  ) ملا يهطل من يده من عطايا( يا أنفع السحب : للرجلالصرب ليقول ، الصرب أن يزور قلب سيف الدولةيدعو

مثْنِياًوأَكْرتسداً الناسِ، ال مأح       نى آبموالكرامِ س كبِــائجالن    
  ) الكرام(يا أكرم الناس، وال أستثين أحداً سوى آبائك النجب :  لهوقل

  بالذَّهبِ املَفْدي  درهمــا  وعاش     كانَ قاسمك الشخصينِ دهرهماقد
وكانت أخت أخرى لسيف الدولة ماتت قبل . ، فكأن الذهب افتدى اللؤلؤ بنفسه)اللؤلؤ(در فأخذ الذهب وبقي ال) أختيك( الدهر قد قامسك الشخصني كان

  خولة، ورثاها املتنيب 

وعادارِكُهت وكرا       يف طَلَبِ املَتفَإنغـلُ، لَنواألي  يف الطَّلَبِــام    
   يف طلبنا ومالحقتناجتد عنا وتسهو ال) الزمن(ولكن األيام ) نسهو( حنن نغفل . الدهر يطلب الشخص املتروكوعاد

الَفختملَه فَاقى ال اتحت ،بِ إالَّ     الناسجيف الش بٍ، واخلُلْفجعلى ش   
  يف حقيقة املوت) االختالف (اخللف وقع مث .فحصوله مؤكد) املوت(يف كل شئ، إال على الشجب ) اختلفوا( ختالفوا الناس

   املرِء يف العطَبِـمتشرك جِس: وقيلَ     تخلُص نفْس املَرِء سالمةً: فَقيلَ
  ) التلف(بل تشارك اجلسم يف العطب :  قال قوم إن نفس اإلنسان تبقى ساملة بعد املوت، وقال آخرونفقد

نيف الدُّنياوم فَكَّرت ،هتجهوم       هأقَام كْرالف  يـبنجبِزِـ الععوالت   
  وقف حمتاراً بني العجز عن اإلدراك والتعب من التفكري) روحه( فكر ملياً يف الدنيا ويف مهجته ومن

  

   واجلوادالثور )123(
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 وأنفذها اليه يف ، فأجابه ذه القصيدة، خبطه إىل الكوفة يسأله املسري إليهكتاباً املتنيب إىل سيف الدولة أنفذ

  7/44 :ميافارقني، وكان ذلك يف شهر ذي احلجة سنة ثالث ومخسني وثالمثئة

  

تفَهِمبالكُت رأب ،ـاً     الكتابعمـريِ  أَمـرِ َألمفَسالعرب   
  العرب أمري مغزى رسالتك وهي أكثر الرسائل براً مبا فيها من وعد، فسمعاً ألمر فهمت

   عما وجب ــلُ قَصر الفعوإنْ      هاجاً بِه لَه، وابتوطوعاً
   بالطاعة، وإين ملبتهج بكتابك، وإن قصرت عما وجب علي من القدوم عليك أعدك

   الكَذبطُرق  ـايات الوِشوإِنَّ    شاة عاقَينِ غَير خوف الووما
  ، والوشايات تفتح الطريق لالفتراء  )ناقلي الكالم ( عاقين خوف الوشاةوالذي

كْثريوتمقْليِلُهقومٍ وت       ـمهقْريِبنوتنيــا ب  ـبواخلَب  
 من سري نوع آخر(بيننا واخلبب ) التقريب نوع من سري األبل/ سعيهم(وتقريبهم ) حتريفه( عن القدوم إليك نقل القوم الكالم وزيادم وتقليلهم فيه ويعوقين

     يعوقينكل هذا .. الناس ووشايام وسعيهم بيين وبينك بالفساد: ، يقول)اإلبل

  ـب واحلَســه قَلْبوينصـرينِ     سمعهنصرهم كانَ يوقد
  ) كرم أصله(، وكان ينصرين أنا قلبه وحسبه )فقد كان يرخي أذنه للوشاة( سيف الدولة ينصرهم عم سوكان

   اعتضت من رب نعماي ربْوال      ينِ بلد بعدكُم الَقَوما
  نعماي رباً آخر) صاحب(من رب ) استبدلت(بلد بعدكم، وال اعتضت ) أمسكين( القين وما

ناجلَواوم دعب رالثَّو بكر     ،كَدأَن أَظْــر ــالفَهبوالغ ب  
  )اجللد املتديل حتت رقبة الثور(والغبب ) أقدام الثور املشقوقة(أظالفه ) يستهجن(سينكر ) يف الدولةس(بعد اجلواد ) كافوراً( يركب الثور والذي

لقد غلبه حبه لفنه، ومل يستطع تفويت هذه .  ذكي وال يركب محاقة كهذه، بأن يقول لسيف الدولة إنه كان يركبه مث ركب ثوراً، إال وهو يعرف ما يقولاملتنيب

   شك رجل أمحقعلى أنه بال. الصورة

  

  فأردت أم أختريا..  يل وأراد )124(

  
 فراسله ابن العميد أبو الفضل حممد بن احلسني وزير ركن الدولة من ، أبو الطيب من الكوفة إىل العراقخرج

  14/47 : فسار إليه وقال ميدحه،أرجان

  

ابادبِرصأم مل ت تربص ،اكوه     ،كَاكىوبرج أَو كعمرِ دجإِنْ مل ي   
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   ظاهر سواء أصربت أم مل تصرب، وبكاُءك ظاهر حىت لو مل جير دمعك هواك
اًكَمباحص كامستواب كربص ا   غَرلَمويف احلَش ،آهى ــا ررا ال يم   
  ما ال يرى بالعني) كقلب (ك حشايف أن على ما غر صربك وابتسامتك صاحباً لك رآك تبتسم وكثرياً

  تقْطُرا  أَنْ  ــابة كُلَّ سحملَنعت   استطَعت، إِذ اغْتدت روادهمولو
   حىت ال يرحلواطر أن مي للرحيل، لو استطعت ملنعت السحاب من استطعت عندما خرج رواد قبيلة احملبوبة صباحاً للبحث عن العشب متهيداًَلو

   أنْ يمطرابِبينِهِـم ـاح الصيجعلَ   السحاب أَخو غُرابِ فراقهِمفَإِذَا
   بالرحيل  يف الصياح والنعيق إيذاناًطريقته املطر إنزال وقد جعل السحاب . فظهوره ينذر بأم سيفارقون ويتبعون املطر، بالسحاب يكون مشاا لغراب البنيفإذا

    أَخضراـاً ثَوبـه علَيـن شقَقْإال    يِخدنَ بِنفْنف  احلَمائلُ ما وإِذا
 ترعى وهي متشي فتصبح األرض اخلضراء مشقوقة يف وسطها لغياب اإلبلف(  ثوبه األخضرشققنإال ) بواد(بنفنف ) ميشني(ما خيدن ) اهلوادج( باحلمائل وإذا

    )العشب الذي رعته اإلبل

  يراـأَتخ  أَنْ أَردتـ فَ، يلِ وأَراد   فَما قَبِلْت عطَاَءه، الزمانُأَعطَى

تطَرِيقَةً أَن تبكإذا ر يدحنِ    الومو  تبكر وقد يفدا الرفَرنغَض  
   أسداً، وانتهجت طريقاً صعباً  وأنت قد ركبت) الراكب معك على الناقة( ابن العميد أنت متفرد إذا انتهجت جاً، ومن ذا يكون رديفك يا

قَطَفهاتبن قْتلَ والُ القَوجالر    وقَطَفْت  القَـولَ أَنتاـا لَمرون    
     ة  فالنبت وقت نضجه رخيص يف السوق تأكل منه كل الناس، ولكن البواكري ال تتاح إال للقل.  يقولون كالماً عادياً، وأنت تأيت باملعاين املبتكرةالناس

وىفَهضعِ إِنْ مامبِاملَس عياملُش     وهواملَض فـاعنسح ا إِنْ ـهركُر  
   إذا تكرر    يتضاعف كالمك  ومجال، منهزيد فكأن األذان تواصل متابعتها لكالمك اشتهاء للم)نتهىا(إن مضى ) اآلذان(باملسامع ) متبوع( مشيع فكالمك

   منبرااَألنامـلَ  ــذَ لَك اتخقَلَم     سكَت، فَإِنَّ أَبلَغَ خاطبٍوإذَا
   سكت فإن أبلغ اخلطباء هو قلمك الذي اختذ من أصابعك منرباً لهوإذا

نغُملبا مهدعب يابِ أَنراَألع     تالَسيجطَالـ رِساسردكَنواإلس   
   أرسطوطاليس واإلسكندر املقدوين يف شخص ابن العميد، فهو فيلسوف كاألول، وقائد ناجح كالثاين   الستعاشرم حيناً أنين ج ذا يبلغ األعراب الذين من

لْتلمافَينِ وا، فَأَضارِهشع رحن   نمضالن رالبِد رحني ىـارقَر نمل   
ملن ) صأكياس الذهب اخلال( النضار ينحر بدل اجلمال البدر الذي هذا) أنزلين ضيفاً(، فأضافين )لعشرة أشهراإلبل احلامل (عشار اإلبل ) ذبح( من حنر مللت وأنين

  ) ملن أطعم من ضيوف(قرى 

تعمسوبِهكُت ارِسد ،وسمطْلَيلِّكَـاً   بمتــاً  ميدبتا  مرـضحتم   
 ملك، وعارف بالبداوة، صاحبوابن العميد . )ابن العميد( كتبه دارس من خالل مسعته، )عامل الفلك اليوناين صاحب كتاب اسطي( بطليموس ومسعت

  وعارف باحلضارة  

يتلَقماوكَأَن ،نيلكُلَّ الفَاض     داإللَر ـههفُوسن اــمرصواألع   
  الء، فكأمنا رد اهللا نفوسهم وعصورهم يف شخص هذا الرجل يف شخص ابن العميد كل الفضولقيت
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   الوجه واليد واللسانغريب )125(

  
  15/48 : إىل عضد الدولة بشرياز وهو واٍد قَطَعه يف طريقه، املتنيب يصف شعب بوانقال

  

  انـ الزممن  عِـ الربيزِلَةـبِمن   يف املَغاينِ ، طيِباً، الشعبِمغاينِ
إن مجال مغاين شعب بوان بالنسبة للمغاين كلها، مثل : يقول.  الربيع من الزمانمبرتلة األخرى بالنسبة للمغاين بيهي يف الط) الوادي(الشعب ) بساتني (مغاين

  مجال الربيع بالنسبة للفصول كلها 

نيهاولَكف  بِيرى العالفَت     غَريبجـ الوه  دوالي  انواللِّس  
   وغريب اللسان ألم يتكلمون الفارسية؛ شئهنا ليس يف ملك يدي ه وغريب اليد ألن؛ فوجهي أمسر، أنا الفىت العريب غريب الوجه بني سكاالكنين

بالعٍةميها، جِنف ارم     لو سلَيانٌـســ لَسارـ بِتمانجر  
 ورمبا أيضاً ، يعرف كل اللغات حىت لغات الطري الحتاج لترمجان لكثرة ما فيها من أصناف احليوان، ولو سار فيها سليمان احلكيم الذي)اجلن( مالعب للجِنة هذه

  ألن أهلها يتكلمون بكالم غريب ال يفهم املتنيب منه حرفاً   

تلَ حىتطَبا واخلَينسانفُر     ،يتشخانراحل نم ،نموإِنْ كَر   
  ) وقوفها وعصياا األمر بالسري( من حراا – وإن كانت اخليول كرمية – حىت لقد خشيت ،وما يركبون من خيلهذه املغاين فرساننا ) استمالت (طبت

  انـ اجلُملَـ مثْاـ أَعرافهعلى     تنفُض اَألغْصانُ فيهاغَدونا
  ما يشبه اللؤلؤ من ضوء يتسلل بني األغصان) أعناقهاشعر ( تنفض على أعراف اخليل ألغصان ابينما يف الصباح غدونا

تيِ،فَِسرنع احلَر نبجوقد ح    وجِئْن  نياِء ما  الضاينِـ كَفَبِم  
   وقد حجبت األغصان احلر، ولكنها مسحت من الضوء مبا يكفي فسرت

  انـ البنمن  رُّــتف  رياًـدنانِ     الشرق منها يف ثيايبِوأَلْقَى
  )   األصابع(تفر من البنان )  بالدنانرييشبه بقع الضوء املدورة( من الشمس على ثيايب دنانري الشرق ورمى

   أَوانالــبِ  وقَفْن ٍةــبِأَشرِب      ثَمر تشري إِليك منهلَها
 ولكن دون وجود ،إن هذا الثمر من عنب وغريه رقيق القشر ويبدو عصريه صافياً: يقول. وقفت بدون األواين) عصائر( مثر تلفت نظرك به بأشربة لألغصان

  األواين   

واهاوأَماهصا حلُّ بِهصيـلَ     تلصيِ احلَلْيِ يف أَياينِـدوالغ   
  )اجلميالت(يف أيدي الغواين ) احلُلي(ا احلصى، مثل صليل احلَلْي ) خترج صوتاً كصوت األساور( مياه تصل وفيها

   ـان اجلفَـي صينـرد الثَّلَبِيـق     كانت دمشق ثَنى عناينِولو
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  )صيين اخلزف المنأوعية داره (صيين اجلفان ) صنع الثريدبارع يف (وساقه إىل بيته رجل لبيق الثرد ) مقود فرسي( كانت هذه دمشق ألمسك بعناين لو

  القيـان  أَغَـــانِي  أَجـابته     غَنى احلَمام الورق فيهاإذا
  نبأغانيه) املغنيات(أجابته القيان ) احلمام (رق دمشق إذا غىن احلمام الويف

نامٍٍوممح نم جوبِ أَحعإذا    بِالشـى غَن ونإِلَى  ـاح  ـانيالب   
  )فكالمهم أغمض على الفهم من غناء احلمام ( إليهماماحلَ حاجة الناس الذين يف شعب بوان يف فارس أحوج يف غنائهم أو نوحهم إىل املترجم من ولكن

  متباعـدان  وموصوفَاهمـــا     يتقَارب الوصفَان جِداً وقد
   ولكن ما أبعد الفرق بينهما، قد يتقارب الوصفان لكن الشيئني املوصوفني متباعدان،غناء هنا وغناء دمشق فيف

   إىل الطِّعان ارــ يسذاـ هأَعن     : بِشعبِ بواٍن حصاينِيقُولُ
  ؟ )احلرب(أمعقول أن نسري ونترك هذه البساتني ونذهب للطعان :  حصاين وهو يف شعب بوانيقول

وكُماصيِأَباملَع نس مكُ     آدلَّمــوعقَمفَارةَــ مانناجل   
تتركون : وعلمكم كيف تفارقون اجلنان، فظللتم تفعلون فعله) بأن أكل التفاحة وخرج من اجلنة(املعاصي ) بدأ( أبوكم آدم سن – يقول احلصان – البشر أيها

  مكاناً كشعب بوان وتنطلقون إىل احلرب 

  

  عن حلب غدرا رحيلي كان ألن )126(

  
 له قصيدتني يف هجاء كافور ومدح سيف الدولة نقلتهما من خط أيب جدت وقد و": املنيبالصبح" صاحب قال

 أما وجدتا يف رحله ملا قتل وكان قد نظمهما ذكرومنصور عبد امللك بن حممد بن امسعيل الثعاليب النيسابوري 

  16/31 :بواسط، إحدامها

  

   جنبينِ السكْراـامِ من األيوسكْـرِيِ     خمار اهلَم بغضيِ اخلَمراأَفيقَا،
 جعلين أكره اخلمر، وسكري من مصائب – ومخار املتنيب من اهلموم ال من اخلمر -) صداع السكران يف اليوم التايل( صاحيب أفيقا من سكركما فخمار اهلم يا

  الزمن جنبين السكر احلقيقي

ترةُ، والذي ساماملُد يلَيلخ     بِقَلْـيبأْبـى يأَنْ أُس ـرا ـا كَمرس   
   كما سرا مها، وما بقليب من هم يأىب علي السرور)اخلمر( يشعران بالسرور بشرب املدامة يصاحبا

تسٍلَبِسلْبم نشرِ أَخهالد وفرنـيِ   صقْنرفَعابـاً، نزن ومـرا ظُفْـيِقْن   
  بأنياا، ومزقتين بأظفارها  ) نزعت حلمي عن عظامي(الدهر فكانت أخشن ملبس، لقد عرقتين املصائب ) مصائب( صروف لبست

كْتداً سعاففْالً ويرِ طهالد فربِص   ـهتيفَأَفْنمزفْنِنـيِ ومل  ـاً، عايربص   
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  صربي الدهر الدهر طفالً وشاباً، فأفنيت الدهر بعزمي، ومل يفْنِ صائبمب) لزمت (سدكت

أُريد هريدا ال ياأليامِ م نم     ،ايووال  سـري يج  رِهاطا بِخكْرف  
   يف خاطره حىت وال جيري، من الزمن ما ال يريده سوايأريد

نومثَّهح هيبنج نيميِ بزكانَ ع   يضِ طُولَـوخايف لَ اَألرربش نِهيع   
   وسيجعل طول األرض شرباً يف عينه،يفالعزم سيحثه على السع) يف قلبه( كان له عزم كعزمي بني جنبيه من

رصريِ،ومملُ كُلِّ، لَعٍة أَهجِيبثْوال   علَـ موبجأُع يصاةً ذَا املَخبِكْر   
  )ال مثيل هلا( بكر جوبةع بلد كل العجائب، ولكن ال أعجوبة فيها مثل هذا املخصي فهو أمصر

   يبتدا يف العد بِاإلصبعِ الصُّغرىكَما     إذا عد العجائب أَوالًيعدُّ
  أصابعنا باإلصبع الصغرى فنحن نبدأ العد على .. يف املقام األول، ليس لعلو شأنه-  عددنا العجائبإذا - كافور ويعد

     البظْراـكمن أُم!  املَخصيـا أَيهويا   هرملَ الدنيا، ويا عبرةَ الورى فَيا
  )ذات البظر املسترخي(، ويا أيها املخصي من هي أمك البظراء )البشر(الدنيا ويا عربة الورى ) املرأة العجوز( هرمل يا

   يف مصراـد دونَ اِهللا، يعبـويـبِي،    -رِ أَنَّ بنيها النـ  مل تدنويبِيةٌ
  ال تدري أن ابنها النويب يعبد يف مصر قبل اهللا)  النوبة بالدمن/ نوبية( نويبية إا

  برىـ الكُهـ آيت،افورـ يا ك،فَإِنك     وليس كَهذه، آياتوِهللا
   هذا معجزة كربىوضعك يف، وأنت )معجزات( آيات هللا

يلِوأَكْفُر لُوحت حني يا كافور     ،قْتافَفَاروالكُفْر كرالش ،كذْ فَارقْتم   
   واآلن بعد أن فارقتك فارقت الشرك والكفر،)إذ أرى اهللا أعطاك امللك بال استحقاق ( أراك كنت أكفرحني

تثَراًعفَالَ لَع ،رصم وحريِ نيبِس   ا،بِههاــاً ولَعنرِ عياوال  ، بِالسثْرع   
   الزمن يف السري عن مصر وال أتعثر    يساعدينل، و-" اهللا"كما نقول اليوم " لعاً" يقولون للمتعثر –) ال قومة منها(فال لعاً ) غلطة( إىل مصر كان عثرة ذهايب

قْتوفَارمهرش داسِ قَاصالن ريخ   ــمهمهِوأَكْراً  َألَألمطُر ــما طُر  
  ألألمهم طراً) مجيعاً( فارقت سيف الدولة وهو خري الناس، وقصدت شرهم، فارقت أكرمهم طراً لقد

   حلَبٍ غَدراعن  كانَ ليِـ رحيألنَّ    املَخصيُّ بالغدرِ جازِياً فَعاقَبينِ
   عن حلب كان غدراً بسيف الدولة رحيليألن جزائي وهذا كافور بأن غدر يب، فعاقبين

   علموا، قد كانَ يهجى بِما يطْرىولو     أُرِي اخلنزِير أَنيِ مدحتهوقد
ه مبا  ولكن الناس كانوا يفسرون له، ولو علم هؤالء الناس مغزى كالمي لعلموا أنين كنت أهجو، أرى الناس كافوراً أنين مدحته، فهو ال يفهم مدحاً من قدحوقد

  به) ميدح(كان يطرى 

  

  القاتلة )127(
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 وسارت خيلهم إىل ضبة فدخل ، املتنيب يهجو ضبة العتىب، وكان أبو الطيب اجتاز بالطف فرتل بأصدقاء لهقال

 أبوه وسبيت أمه مث ولدته، فقال أبو الطيب يف مجادى اآلخرة سنة ثالث تلوضبة هذا قُ. حصنه وشتمهم

      13/39 :ومخسني وثالمثئة

  

  ــرطُبةْ الطُّوأُمـــه     أَنصف القَوم ضبةْما
  )املسترخية الثديني( وال انصفوا أمه الطرطبة ، ينصف الناس ضبة هذامل

     هي ضربةْ  ــا إِنمـلِ     عليك من القَتـوما
  )  ال يعرف معىن الثأر للحفاظ على الشرف إن ضبةقائالًيسخر منه، (ملاذا أنت مغتاظ لقتلهم أباك؟ إا جمرد ضربة سيف !  ضبةيا

  سبةْ  ـي هــا إِنمرِ،     علَيك من الغدوما
  ) عار( ختاف أن يقال إنك غادر، هي جمرد سبة وملاذا

  لْبةْ أَنْ يكونَ ابن كَـبِ     يشق على الكَلْـوما
   فذلك وضع طبيعي  ،على الكلب أن يكون ابن كلبة) يصعب( يشق وليس

  صلْبه  ــر ضوإِنمـا     ضرها من أَتاها ما
   من أتاها من الناس، بل يضر صلبه يضرها ال وأمك

سولي لُوكه نيب     ةـروحغَي ةْــرطْبخ   
  وبني املرأة احلرة خطبة) العاهرة( بني اهللوك والفارق

تاً وكَنيهت رخنت     فَصترِطُ  ـرضةْتبهر   
  )خوفاً(فاآلن تضرط رهبة ) تكرباً(تيها ) خترج صوتاً من أنفك( تنخر كنت

  وحربةْ  ـاً رمححملْت     بعدنا قَليالً وإِنْ

  غُــربه دار فَإِنهــا     أَوحشتك املَعايلِإنْ
  موحشة لك ألنك غريب فيها) األجماد (املعايل

ازيِ  آأواملَخ كتسهــا    نفَإِن  ةْ  لَكـبنِس  
   تأنس باملخازي ألا هي نسبك وأنت

   كُربةْعنـك  تكَشفَت     عرفْت مراديِوإِنْ
  فأنت ال تبايل بالشتم) ضيقك( فهمت شعري انكشفت كربتك إن

نفَم ايلِ بِذَمبإذا      يعت  دــو  هـبكَس      
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   ـه أَشببِـك فَإِنــه     جهِلْت مراديِ وإِنْ
   جاهلألنك) أليق بك( جهلت مرادي ذا الشعر فهذا أشبه بك وإن

  

   أجدر األيام والليايلما )128(

  
  21/118 : يف منطقة دشت األرزن مشال غرب شرياز املتنيب ميدح عضد الدولة ويذكر خروجه للصيدقال

  

  ـايلِ والليـام األيجـدر أَما

   يلِاـوم  ، لَهاـم  تقولَ بأنْ
  مايل وللمتنيب وملاذا أعانده؟ :  أجدر الزمن بأن يقولما

  مقَايلِ  ـذا هكـونَ أنْ يكال
   أنا فال أقول ذلك، وال أشكو من الزمن لقويت وقوة صربي أما

  ـالِ صـروبِ احلبِنِريان  فًَىت

   اغتسايلِـا وبِهـرايبِ شمنها
   فيت اصطلى بنار احلرب فمنها أشرب ومنها أغتسلأنا

مــا ال،  وكيفاليلِوإنإِد   

  "الشمالِ"و" اروحِ "بِفَارسِ

   األبطالِـاتلِ قجـاعٍ شأيب
  )اسم فرسني لعضد الدولة(هو بفارس اروح والشمال )  استنادي( ال يكون ذلك وإداليل كيف

شحفَوجن ـد  هنلْمالِ  يف بب  

فْنخيى، يف سالِـلْميويف ق   
  )  اسم جبلني يف بالد العرب(من عضد الدولة رغم بعد بالدها عنه، وهي ختاف يف سلمى ويف قيال ) خوف( الربية يف جند يف بلبال احليوانات

نعمأخبيِس نم الِـارِهواَألز   

   السؤالِعلى يبعثُ اخلُرس  ما
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  ـايلِ واملَتـوذُ والعفُحولُهـا
النياق (تسأل، واملتايل ) النياق الصغرية(فحول اإلبل تسأل والعوذ : مما يبعثها، وهي اخلرساء، على السؤال عن سره) العجيبة( احليوانات أخباره األزوال تسمع

   تسأل) األمات اليت تتلوها وتلحقها صغارها

دـوفُهلو  تحتالِــا يبِو    

  والرحـالِ بِاخلُطْمِ  يركَبهـا

   ـوالِ األههـذه من  يؤمنها

سمخويشالع ،ايلِـببوال ت   
، فتعيش آمنة من أهوال الصيد، والوايل خيمس )السروج(والرحال ) اللجم( هذه احليوانات لو يبعث عضد الدولة إليها والياً جيعلها مركوبة ومذللة باخلطم تود

  حىت على العشب، ولكنها ال تبايل بذلك) يفرض ضريبة اخلمس(

   شئْت صدت اُألسد بِالثَّعايلِلو

   بِاآللِالعدى شئْت غَرقْت  أو
رغم أن السراب ليس ماء ) بالسراب (باآللفأنت قادر حىت على املستحيالت، ولو شئت غرقت األعداء ) بالثعالب( شئت أيها األمري لصدت األسود بالثعايل لو

  بل وهم

رى  فَخفْسِ الفَتواألفعالِ  بِالن   

نم  هلقَب ــموالِبِالعواألخ   
  أفعاله هو قبل افتخاره بعمه وخاله  وفخر اإلنسان ب

  

   بنو املوتىحنن )129(

  
) نسبة ما اخترناه إىل عدد أبيات القصيدة (: فقال املتنيب يرثيها ويعزيه ا، عمة عضد الدولة ببغدادتوفيت

13/35  

  

رآخًى بِهزعم ا املَلْكـذا    مالذي أَثَّه ـريف قَلْبِه    
   أثر يف قلبهحزن وهو ، هذا آخر األحزان اليت يعزى ا امللكليكن

   يقْدر الدهر على غَصبِهأَنْ   شابهأَنفَاً؛ جزعاً، بلْ ال
  )   قهره( يكون الدهر قد استطاع غصبه أن) أقلقه( وقد شابه ،)ترفعاً(بل أنفاً ) خوفاً وارتباكاً( يؤثر احلزن فيه جزعاً ومل
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   جنبِه عن تقْلب املُضجع  ال  د لإلنسان من ضجعة بال
  عن جنبه) املتمدد( بد لإلنسان من نومة ال يتقلب فيها املضجع ال

   من كَربِهـوت أَذَاق املوما   بِها ما كانَ من عجبِهينسى
    كربالاقه املوت من وينسى أيضاً ما أذ) تكربه( ينسى ا ما كان من عجبه نومة

نحىنتو املونا، بالُنا بفَم   افعنا ال بـ مدبِهرش نم   
   بنو املوتى فكل أجدانا ماتوا، فلماذا نعاف املوت الذي ال بد من شربهحنن

   من كَسبِه ـي زمان هعلى     أَيدينا بِأَرواحنا تبخلُ
  )  ملك للزمان( وال تعطيها للزمان، ولكن أرواحنا هي من كسب الزمان ا تبخل بأرواحنأيدينا

هذفَههوج نم احواَألر    وهذهساَألج  ـام  نمبِهرت   
   هي من جو هذا الزمان، واألجسام هي من ترابهفاألرواح

 بني الزمان واملكان على النحو الذي يصنعه الفالسفة والعلماء أيضاً، ويكاد يف نظرته  فهو يكاد مياهي، نظرة املتنيب للزمانعن دكتوراةً أخلق دارساً أن يكتب ما

 وقد مرت به كتابات فالسفة العرب وما نقلوه عن فالسفة اإلغريق، ب،ت كُ فاملتنيب قاريُء وال مبحض الفطرة؛،ليس بالصدفة. للروح يكون من الفالسفة املاديني

  عر عريب قح  ولكنه متثل ذلك وصاغه صياغة شا

   مل يسبِهيسبِيه الذي  حسنِ   فَكَّر العاشق يف منتهىلو
  هذا املعشوق) سرق عقله( ملا سباه – واملصري هو املوت وحتلل اجلسم –مجال معشوقه ) مصري( فكر العاشق يف منتهى لو

  هبِر يف غَـس اَألنفُفَشكَّت   ير قَرنُ الشمسِ يف شرقهمل
 احلياة ستنتهي باملوت؟ نعم، معظم الناس يعيشون كأم خالدون يف ن شروقها إال وتأكد الناس أا ستغرب بعد حني، فكيف نشك يف أيف يظهر قرن الشمس مل

  الدنيا  

يموتاعيِ رأْ الضنيف ج هله  يِمةَـتاليِ جـنوسيف ط به  
  ميتة جالينوس طبيب اليونان  ) ويضرب به املثل يف اجلهل( راعي الضأن ميوت

وربامز ادلى عع رِمه    وزيف اَألاد  نِم  لىعس بِره  
  أكثر من إحساس جالينوس باألمان) نفسه( عاش راعي الضأن أكثر من جالينوس، ورمبا كان آمناً على سربه ورمبا

  هبِر يف حطــرِفْ املُةايغكَ    هملْ يف سطرِفْ املُةُايوغَ
   املسامل كمصري الكثري احلروب، فلماذا نفرط يف املهادنة  ومصري
  بِهعر ن مــقفُخ  يهؤادفَ   بال طَهتاج حىض قَفال
   جلبان خيفق قلبه من الرعب جةٌ أن ال تتحقق حاأدعو

  

   أو جناة أو هالكاأذاة )130(



189 
 

  
  7/44 : املتنيب عند وداعه لعضد الدولة يف أول شعبان سنة أربع ومخسني وثالمثئة، وهي آخر شعرٍ قالهقال

  

  ! الصمت، ال صاحبت فَاكَاعليك    : التوديع أَعرض، قَالَ قَلْيبِإذا
   وعدم مدح أحد بعد عضد الدولة،أي أمره قلبه بالسكوت! عليك بالصمت، ال بقي معك فمك:  قال قليب التوديع)ظهر( أعرض إذا

  ـاكَا شفَما  ـك ما أَعلَّفَأَقْتـلُ     استشفَيت من داٍء بِداٍء إذا
   به الشفاءتا الذي طلبهو هذ) أمرضك( قليب إذا طلبت الشفاء من الشوق لألهل مبفارقة املمدوح فإن أقتل ما أعلك يا

رتفيِ فَأَسا، وأُخوانجن كنومـاً     ممهلَه  اكَاـا قد أَطَلْترالع   
  أنا وقليب، وأخفي مهوماً كثرياً ما عاركتها يف ذهين ) حديثنا اهلامس( أستر منك يا عضد الدولة جنوانا أنا

   اشتراكَاـه  معيِــ يدعوآخر     اَألحبابِ مختص بِوجدويف
  الصقاً به وحده، وهناك آخر يدعي أنه يشاركه احلزن) احلزن( األحباب من يكون الوجد ومن:  امللموحاملعىن

   تباكَي  ممن  ىــ من بكَتبين    دموع يف خدوٍد شتبهتا إذا
  ) ادعى البكاء(الدموع فإن من بكى حبرقة خيتلف عمن تباكى ) اتتش( اشتبهت ذاإ

   يف حشاكَااَألسنــة وقْع  لَها     يا بعد عن أَيديِ رِكَابٍ فَزلْ
  )القلب( فوقع أيديها وهي تفارق املمدوح مثل وقع أسنة الرماح يف احلشا ، أيها البعد عن أيدي نياقنافابتعد

  هالَكَا  أَو ،اةًــنج  أَو ،أَذَاةً    يا طُرقيِ فَكُوينِ شئْت وأَنى
  ) موتاً( أو جناة، أو حىت هالكاً ،)أذى(كوين أذاة :  كيفما شئت يا طرقيكوين

  األخرية صحيحة )نبوءته( فكانت ،تل آخر قصيدة للمتنيب وبعدها قُهذه
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   املتنيبعصارة

   القوايففهرس
   ال الصفحات   القصائدأرقاماألرقام امللحقة بكل مطلع هي : احترس

   القصيدة رقم                                              املطلع

  اهلمزة

  34 نطَقْــــت  فإنينِ اجلَوزاُء وإذا    صخرةُ الواديِ اذا ما زوحمت أنا

يراِء،! أسامكَةَ كُلِّ رحض    ،ــتناِء فَطى اَألغبِيأَغْب ت77  وكُن  

  97  يدينِ  من البعداِء ولمـــــن       التهنِئات لألكْفَاِء إنما

  الباء

تفَهِمبالكُت رأب ،ـــــاً     الكتابعمفَس 123 َألمرِ أَمريِ العرب  

  48فْرق أنْ يؤوبا  يالصبح  أَمنـــك    طالَ هذا الليلُ فانظُر ! أَعزميِ

  29 من احلريرِ جالبِبا الالبِســـات     غَوارِبااحنات الشموس اجلبأَيبِ

ناكيبافَدا كَرنتعٍ، وإِنْ زِدبر نم     كا فَإِنبرسِ والغملشل  قرالش ت74 كُن  

هام تكَنس ةبأَعرابِي تـاً     الفُؤاديالقَب نبا   مطُن لَه ددم27لْبِ، ملْ ت  

  17 لشــــئ  إالَّ  َألنيِ غَريِب ال       أَيها اَألمري اَألرِيببِيديِ

بأُغَالأَغْلَب قووالش ،قوالش فيك   بجوأَع بجلُ أَعصرِ، والوذَا اهلَج ن102 م  

ريِكبِغ بِثَ الذِّئابياً عاعر      رغَيك رابالض ـــارِماً ثَلَم87  ص  

    107 شباب  لقُرون ا  بِتبيِيضِ فَيخفَى     كُن يلِ أَنَّ البياض خضاب  منًى

  53 رقَـاديِ، فَهو لَحظُ احلَبائبِ وردوا   صباحيِ، فَهو عند الكَواعبِأَعيدوا

  73  من حاالته بِنصيبِ آلخــــذُ     ينِ  يحزِن اُهللا األمري، فإنال

  98  احللَى واملَطَايا واجلَالبِيبِ حمــر     اجلَآذر يف زِي اَألعارِيبِمنِ

  122  بِهِما عن أشرف النسبِ كنــايةً  !يا بِنت خيرِ أَبِ!  أُخت خيرِ أَخٍيا

رآخًى بِهزعم ا املَلْكــــــذا       مه يف قَلْبِه 129  الذي أَثَّر  

  127 الطُّرطُبةْ وأُمـــــــــه       أَنصف القَوم ضبةْما
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  التاء

برها سذَوات ترِمح هناسحفداينِ     مالص ،ها ــاتصوفَاتوم عيد46 ب  

  احلاء

تبلَع ترولُ، وغَادمالش هتيشــاً     بِممنص اَألصنامِ، لوال الروح ن23 م  

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( الدال

  35 تعـــط  منه نجِده  جدودا فَما      نوالَك بعض القَضاِء كأنَّ

  85 سيف الدولَة الطَّعن يف العدى وعادةُ     امرِئٍ  من دهرِه ما تعودالكُلِّ

  14 تـــدرِ أنَّ  دميِ الذي تتقَلَّد ملْ     إنَّ اليت سفَكَت دميِ بِجفُونِها

  51 عهـدها أنْ ال يدوم  لَها عهد فَمن     غَدرت حسناُء وفَّت بِعهدهاإذا

  49 فَيه، نِلْت أم مل أَنلْ، جد ـد اجلوذَا     مجده، بلْه أَكْثَر، فَعايلِأَقَلُّ

  72 ضجِيــع  اخلَود منيِ لَماجِد وإنَّ     ذَات اخلَالِ يفَّ حواسدعواذلُ

يد؟! عيديا ع تدالٍ عح ةا    بِأَيبِم يددجت  يكرٍ، فَألم  ،ى، أَمض117  م  

  6 املسيـحِ  بني اليهود كمقـــامِ      مقاميِ بِأرضِ نخلَةَ إالَّ ما

  24 هــذا  التمادي يف التمادي وكَم     كَم ذا التخلُّف والتواينِ إىل

كرِقِّيِأمال  ! هأْنش نمو      بـــاته بيدالع قتنِ   وعي19  الُّلج  

مسحتما اش لْحاديِ الصاألع هته    ــــــهتوأَذَاع اداحلُس ن101 أَلْس  

   3 اُهللا، كيـف  ترشدها أضلَّهـــا      عاذلَ العاشقني دع فئَةً يا

اأوداألي نمِ م هدوا ال تكُــو       موأَش هدنج يها، وننيها ب99  إلي  

    )قم القصيدةالرقم بعد كل بيت هو ر( الراء

  84 طَويـــلُ السالمِ اختصارا وصار     ذلك القُرب صار ازوِرارا أَرى

  126 من األيامِ جنبينِ السكْرا وسكْـرِيِ     خمار اهلَم بغضيِ اخلَمراأَفيقَا،

ابادبِرصأم مل ت تربص ،اكوه     ،كَاكرِوبجى  إِنْ مل يرج أَو كعم124 د  

نالًأُطَاعيخ ،رهها الدفَوارِس نيداً،     محيلِ كَذاوا قَووم  ! ربعيِ الصم47و  

رِيقاَألعاديِ ت جهم كُــــــلُّ     سيوفُهو اربج هاقَتمٍ أَر91  د  

  41 على قَتــد البعريِ وآوِنــــةً      يف بيوت البدوِ رحليِأَواناً
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  12 سقــاها  من الوسمي باكره فال   خلَت منك حمص، ال خلَت أبداً،إذا

  السني

  21 مزادكُم،  وتروِيِ العيسا تكْفــيِ     كنت ظاعنةً فإنَّ مدامعيإنْ

كوأَن هسرن عوِم دبع نم      نم فِْسـهلى نع ــدبالع كَّـم114 ح  

  العني

    1  اُهللا بعد ذاك اجتماعا وقَضـــى       من وددته، فافْترقْنا بِأَيبِ

ترشرِهانعش نبٍ معا يف     ثَالثَ ذَوائبأَر ياللي تفَأَر  ــــلة31 لَي  

  8أي الظَّاعنينِ أُشيع :   أَدرِفـــلم     نفْسٍ ودعت يوم ودعواحشاشةُ

  109 بينهما عصي طَيع والدمــــع     يقْلق، والتجملُ يردعاحلُزنُ

  70 قاتلُوا جبنوا،  أو حدثُوا  شجعوا إنْ     بِأَكْثَرِ هذا الناسِ ينخدعغَيريِ

  الفاء

تددأَعلْغافَا ليأَس رِيناد      عـــــدافَا أَجآن ،بِهِن ،مهن119 م  

عقوميفطَف داكن ناخليلِ م     لَوو يها أُلوفف  ــــادي66 انَّ اجل  

  76 حــويلِ  من يديه حفيف وللنبلِ     عنديِ إىل من أُحبهومنتِسبٍ

  18  والقَيد  يا أبا دلَف والسجـــنِ    ِء والتلَف  بِطُولِ الثَّواأَهوِنْ

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( القاف

  68 قُــلوبِ  هذا  الركْبِ شاقَا وأي       الربع أَي دمٍ أَراقَاأَيدرِيِ

  7  يزيد، وعبرةٌ تترقْرق وجـــوًى     على أَرقٍ، ومثْلي يأْرق،رقأَ

يِ أيقلٍّ أَرتحم         قي أيظيــــــــمٍ أَت11  ع  

  56  الدمع خلْقَةً يف املآقيِ؟ تحســب       لكَثْرة العشاقِأَتراها

تذَكَّرارِقِتبِ وبذَيالع نيما ب     رجابِموى السرجينــا، ومالو90قِ  ع  

كينيعوما لَقيِل ،لْقَى الفُؤادما ي     ـبلحيِ ولقيِ، وما  بنم قب81 ما مل ي  

  الكاف

تييراِء للأحعواشحدفامت رعالش     يكَا مجيــعبالذي ف وهدحم  ن22  م  

  130!  صاحبت فَاكَا الصمت، العليـك    : التوديع أَعرض، قَالَ قَلْيبِإذا
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  79 فَهو الشمس، والدنيا فَلَك سـار،     هذا الشعر يف الشعرِ ملَكإنَّ

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( الالم

  5 جـار على ضعفيِ وما عدال والبين     وأَيسر ما قَاسيت ما قَتالأَحيا،

  55  حزوناً بيننا وسهوال يجـــوب     كَالم اجلَاهلِ ابنِ كَيغلَغٍ أَتاينِ

  115 الفَوارِس والرجاال فَلَقِّنِـــــي     سرنا عنِ الفُسطَاط يوماًإذا

  92 األفْضلَ األعز األجالَّ تكُــــنِ     يكُن صبر ذي الرزِيِئَة فَضالإنْ

  37 الصبرِ زموا ال اجلماال وحســن     شاَء، لَيس هم، ارتحاالبقائيِ

  93  هكذا، وإالَّ فَالَ ال هكــــذا     املعايلِ، فَلْيعلُونْ من تعالَىذيِ

  38  تزيد بِه اخلُدود  محوال مطَــر     اخلَد، أَنْ عزم اخلَليطُ رحيال،يف

زِيزلُ إعجالن قاحلَد اؤهد ناً مياٌء    سلُ عقَب نونَ  مباملُح  مــات 13 بِه  

  61 ما يمر بِه الوحولُ فأَهــــونُ     اعتاد الفَىت خوض املَناياإذا

وعرلُ دسائي الرذومِ هالر لْكمل     دراغلُ يشوي  ،فِْسههـــا عن ن86 ب  

  108 النطْق، إنْ مل تسعد احلَالُ فَلْيسعـد     خيلَ عندك تهديها وال مالُال

يلَيالش نِنيالظَّاع دعالٌ،     كُولُ بـــوطَويلُ ط نيقاشلُ العلَي82 و  

  121 أهــــوى،  وقلبك  املَتبولُ أنا      كُلُّنا جوٍ يا رسولُ!  لَناما

همهميِومعلى قََد هتبج       جِــــزعالذُّلُلُ ت سرامالع ه36 عن  

  4  فَوقيِ، وال أَحــد مثْلي أَحد فما     عنك تشبيهيِ بِما وكَأَنهأَمطْ

تيبِ األصيِلِأَترقِ العطني وكـــانَ     بِميلق  تنايرِ ما ع80  بِقَد  

وى طَلَلِ، أجاباعيِ سا الدعيِ، ومما،   دعكْبِ  واإلبِلِ دلَ الرقَب ــاه78 فَلَب  

  64 عند محبيهِن، كَالقُبلِ والطَّعــن،     املَمالك ما يبنى على اَألسلِأَعلى

لِ إِالماذةُ العياعلِ وال       طَملْعاقل يف احلُــــب  أْي63 ر  

  65 الذي يضينِ كَذاك الذي يبليِ وهذا   منك، فَوق الرملِ، ما بِك يف الرملِبِنا

  33  يف السقْم نكْس  اهلاللِ نكَسـاينِ     اهلَجرِ يلِ، وهجر الوِصالِصلَةُ

اكوعقْلِ كَدةَ العحعيِ صدكُلٌّ ي     ـنوما فريِ بِمدلِ  ذَا الذي يهج نم 120يه  

نازلُلكنازِلُ يف القلوبِ ما مي     تلَ أقْفَـرأَواه منك نوه  ،44  أنت  
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  128 أَجدر األيام والليايلَ ما

دعايلِنوةَ والعيفرــــا       املَشلُنقْتتالِ وتـونُ بِال  ق62  املَن  

  57 فراقُكُم قَتلَه ـــــي حـأَولَ     تحسبوا ربعكُم وال طَلَلَهال

لقدهى، وأَذَقْتاهلَو نم تقَدتاس      نم هاللْبب نم ا ذُقْتفَّـــيتِ  م67 ع  

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( امليم

بِيبِها لكبِح ةفْجوعم ناُهللا م     ها قَتيلَــةقلْحرِ مقٍ غَيوا  شمص43و  

كأَجارمكْريسِ مادالفَر ديا أُس     كُـنس؟ فَتلَمسانٌ فَمهم فْسيِ، أم32 ن  

قأَحمماهل كعمبِد افثُ       عـــدأَح مدداً بِها القهع ئ26 ش  

  69 فَصيـــحٍ  قَالَ شعراً متيم؟ أَكُلُّ     كانَ مدح، فَالنِسيب املُقَدم إذا

  20 الذي من مثْله شرِب الكَرم شرِبنـا     ما شرِبت اخلَمر صرفَاً مهنأًإذا

داموالكَر ،يتوفإذْ ع ،يوفالَ     عاألملُ وز ،كإىل أَعدائ ،83 عنــك  

  113 بِـــه  عنِ  القَلْبِ اهلُموم تزولُ       يف هذه الدنيا كَرمي أَما

نأيامذا اهلُمه؟ أَيتعمأَز  !    ـنحن اممالغ تى، وأَنبالر ـتب60 ن  

نامطَةًتباً وغنلُ أَمسالر كيفــانُ     لدوأَج نامت لِ ليسسالر ب89  ر  

  95 يزِيـــدك يف إقدامك القَسم ماذا  دم اليمنيِ، على عقْبى الوغَى، نعقْبى

  88 على قَـدرِ  الكرامِ، املَكَارِم وتأْيتِ،     قَدرِ أهلِ العزمِ تأيتِ العزائم على

فؤاداماملُد لِّيهسما ت       ـــرموع اللِّئام بهثْـلُ ما ت28 م  

  40 أَو محارِبٍ ال ينام ـدرِكمـــ     افتخار إال لمن ال يضام ال

   50  نظَرت، وخلْت أَني أَسلَم عرضـاً     النفُوسِ سرِيرةٌ ال تعلَملهوى

ن؟ممالكَر كوحأْيتِ نقِ يالطُّر ةأَي     ن؟ أيواجلَلَم يا كافُور ــاجِم112 املَح  

  30  الواشني، والدمع منهم ونتهِــم     د أعظَم عظَماً بِالبينِ، والصنرى

رواحاهقَلْب  !بِمش هقَلْب نمم     نوم قَمس هايلِ عندمـيِ  وح75 بِجِس  

  15  مالقَاة احلمامِن مويجــــزع       تأخذُ النكَبات منهأمثْليِ

كَرعِذاترى ومباآلرامِ الص       ـتلَبمامي جح اميِ قَبلَ وقتم16 ح  

يبليسأَر نلُّلُ بِاآلمالِ معي وال     التميش ن10 القنــاعةُ  باإلقْاللِ م  
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  54 تقْنــــع  بِما دونَ النجومِ فال     غَامرت يف شرف مرومِإذا

اميف الظُّلَمِحت مجاريِ النسن نحا     نمِ وموالَ قَد  فلى خع  اهــر110 س  

،اقرمِفذَمم رغَي قْتفَار نوم     ،مِ وأَمميم ريخ تممي ـــن100 وم  

  52   منها يف شدوقِ األراقمِومسعـاي    طالَيبِ نجومها!  يلِ وللدنيافَما

  106 فَعـــاله  فَوق  الكَالَمِ ووقْع       يجِلُّ عنِ املَالَمِملُومكُما

  25  اَألفْعى فَيقْتلُها سمي وتنكُــزينِ     حتفيِ كأني حتفُهيحاذرينِ

  59فَاه  ساجِمه  تسعدا، والدمع  أَشبِأَن     كَالربعِ، أَشجاه طَاسمهوفَاؤكُما

    )الرقم بعد كل بيت هو رقم القصيدة( النون

ااحلبناَأللْس الكالم عنلنا وألذُّ     ما مقٍ ما أَعكـــوى عاش39 ش  

بحاصانما ذَا الزلَنقَب اسالن     مـــاهنانا وعنما ع أْنِهش ن104  م  

  45 كُــلُّ عزيزٍ  بعدكُم  هانا فاليوم  بصريِ كنت أُشفق من دمعيِ على قد

ا لونادولَ أَزفَـــــاً      كانَ ذا اآلكيا ضانسإِح  اهنعس116 َألو  

  71 فيها غَير ساكنِها  اِإلذْنا ونســأَلُ     دياراً ما نحب لَها مغنىنزور

  2 اهلجر بني اجلَفْنِ والوسنِ وفَــرق    اهلَوى، أَسفَاً يوم النوى، بدينِ أَبلَى

بِمطَنلٌ وال ولُّلُ؟ ال أَهعوال     الت ميـــدن كَنوال س 103 وال كَأْس  

  9 ادخـرت  لصروف  الزمان ـذي     - تعلَم أنيِ الفَىت الـ قُضاعةُ

  42 من اهلَم أَخالهم من الفطَنِ يخـلُو     الناسِ أَغْراض لذَا الزمنِأَفاضلُ

أْيالرعانجالش جاعةقَبلَ ش     ــــولُّ الثَّاين هاملَح يهلٌ، و94 أَو  

كودعانسبِكُلِّ ل ومذْمم       ولو رانالقَم كأعدائ ن105 كـانَ  م  

  125 الربيعِ من الزمان بِمنزِلَـــــة     الشعبِ، طيِباً، يف املَغاينِ مغاينِ

  اهلاء

،الناساهبأَش ،كورما مل ي       رهوالد اهنعم ت58 لَفْــــظٌ،  وأَن  

  الياء

اأُرِيكيافخ فْسالن فَتأَخ ى، لَوضا   الرفْسيِ،ومن نا عا  أَنياضر  كن111 وال ع  

  96  املَنايا أنْ يكُن أَمانِيا وحســـب     املوت شافيارى بِك داًء أنْ تكَفَى
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   املمدودةاأللف

  118 كُـــــلِّ  ماشية اهلَيذَبى فدى       كُلُّ ماشية اخلَيزلَىأال
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   املتنيبعصارة

األغراضافكش   
  ) ال الصفحاتالقصائد كلها هي أرقام األرقام(

  
فإن تقرى طالب علم أرقامه، ووصل به إىل . ولكنين صنعته متزيداً وجمرباً.  فائدة هذا الكشافمدى أعرف ال

وإن اكتفى القاريء العجِل بنظرة سريعة تعطيه . التعمق يف فهم ناحية حمددة من نواحي شعر أيب الطيب فهذا خري

من ساعات كثرية يف تنضيد هذا الكشاف قد  ما أنفقته يكن.. وإالَّ. فكرة عن موضوعات أيب الطيب ففي هذا نفع

وليكن غرم حيتمل القاريء شطره وأحتمل . ذهب سدى؛ فلتذهب سدًى أيضاً بضع صفحات ميتة يف ذيل الكتاب

  شطراًً  

  

 ما وتوابعهالغزل والعشق
   : العاشقعذاب

2/3/5/7/8/14/16/23/30/33/37/39/44/45/46/50/56/59/63/68/72/78/

81/82/98/121/124  

  16/26/30/33/44/57/59/68/69/72/74/78/124 :األطالل على النحيب

  46/67/72/107/117/120 : العاشق، والزهد يف املرأةعفة

  2/5/21/30/37/38/44/45/51/53/68/78/82/102 :فراقال

  39/78/98/107 :وصلال وغرامال

  99/102/103/106/125 : وحننيغربة

  23/27/29/31/37/74/90/121 :غزل

  14/21/27/29/37/46/98/99 : البدوياتيف غزل

   78/82 : احملبوبةعشرية

  51 : النساءطبع

  68/81 : املرأةوصف



198 
 

 62/122/127 : املرأةمكانة

  

   ومشاعرطبائع
  18/25/29/42/47/48/49/61/62/82/126/128 :صربال

  6/10/24/27/40/43/47/52/54/72/74/97/99/106/107/120 :طموحال

  54/70/71/72/74/75/81/82/91/93/94/104/127/129 :نباجل

  54/71/72/73/74/75/94 :شجاعةال

  25/26/36/52/53/68/70/74/75/98 : بالتجربة واخلربةفخرال

 : بالشجاعة والترفعفخرال

9/10/15/25/34/40/41/43/45/47/49/53/72/75/106/128  

  1/36/102/107/109/110/117 :الصديق

  75/76/90/96/100 :وفاءال

  3/6/18/19/24/108 :فقرال

  56 :ثراءال

  36/72/106 :طبيبال

  20/68/117/126 : والصدود عنهااخلمر

  19/ 17/18 :سجنال

  74/75/80/107/124/129 :عرفةامل وكتابال وثقافةال

  50/53/62 :موماهل

  1/8/130 :وداعال

  50/59/107 :شيبال

  92/107 :شيخوخةال

  )ىماحلُ (43/83/106: رضامل

  106/130 :جتماعيال انفاقال
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  قلقةال نفسال
 : يف الصحراءوحيداً

32/33/36/37/41/42/59/75/91/97/106/107/110/118/119/121  

  4/6/11/26/28/34/40/75  : العظمةجنون

  74 : زائلفرح

 : وترحالقلق

6/7/36/37/41/42/43/75/84/90/100/103/106/107/110/115/117/118/

130  

  6/18/40/43/49/60/82/96/104/106/107/115/117/126 :كربياء

  

   يف البالطشاعرال حياة
 :احلساد

19/39/41/44/45/48/49/53/56/57/68/75/78/79/81/82/85/86/95/102/

103/106/109/117/123  

 : وفخر الشاعر بشعرهالشعر

22/24/27/37/39/44/46/47/51/56/59/72/75/79/80/81/82/84/85/86/

88/95/102/113/118  

  59/70/71/72/74/78/81/82/86/88/93/95/121 : بالرومالتنكيل

  72/78 : النساءسيب

  87/91/120/121 :األعراب

  56/87 : األعداءخضوع

  70 :يانةاخل

  26/50/112/113/117/125/128 : وعجمعرب



200 
 

  29/17/35/38/46/50/58/85/86/98 /: واستعطافاستجداء

  100/102/103/107 : كافور وعدهاستنجاز

  101/112/117/118/121/ 24 :سياسة

  89/91/93 : ومراسالتوفود

  17/84/126  :اعتذار

  107)/االزورار (84)/قلباه واحر (75 :عتاب

  

  فلسفةال وعتقدامل
  7/53/56/62/65/73/74/82/92/106/109/122/129 :املوت

  :طعنال وضربال

6/9/10/14/15/35/39/40/43/46/47/49/50/52/56/64/67/68/69/71/74/

75/76/81/82/87/88/89/91/94/95/97/109/118/120/128  

 :نا الناس والزمذم

10/28/29/41/42/43/44/47/48/49/50/65/73/78/84/92/95/99/102/103

/104/106/108/110/113  

  27/93/96:  الغابشريعة

  109/121/122/129 : زائلةدنيا

  122/129 :فلسفة

  11/38/70/74/88 :سالماإل

  70/88 :سيحيةامل

  

  دحامل
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 : لألمراء والكتاببكرامل دحامل

12/22/24/28/29/33/34/35/36/38/39/46/48/50/51/56/58/85   

 : سيف الدولةمدح

59/60/62/64/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/81/82/83/84/86/

87/88/89/91/92/93/94/95  

  96/97/98/100/102/103/105/107 : كافورمدح

  108 : فاتكمدح

  100/106/121/122/123/126 : لسيف الدولةتأخرامل دحامل

  124 : ابن العميدمدح

  128/129 : عضد الدولةمدح

  85/86/97 : خدمة املمدوحيف

  

  رثاءال

  65/73/109 :رثاءال

  62/92/122/129)/جدته(43 :لنساء ارثاء

  

  جاءاهل
  )هجاء ضبة (41/50/53/54/77/127 :جاءاهل

  26/28/47/110 : امللوكذم

  96/98/100/102/103 : بسيف الدولةتعريضال

  102/109/111/112/113/114/115/116/117/118/121/126 : كافورهجاء

  96/97/111/113/117 : سواد كافورذكر
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  الوصف
  12/52/59/61/67/70/75/82/87/88/93/94/95 : اجليشوصف

  38/46/66/72/75/82/88/89/93/94/96/102/125 : اخليلوصف

  46/106/110/118 : الناقةوصف

65/75/85/88/96)/وصف مفصل (32/38 : األسدكرذ  

  )شعب بوان (125 : الطبيعةوصف

  )النهر (94)/الليل (82)/الغيوم (74)/اخليمة (59)/النعل (3 : أمور شىتوصف
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   املتنيبعصارة

  الكتـابفهـرس
  املقدمة

   عن الكتب والشروحكلمة

الكالم إىل نفس املتنيب   عرج   

   لكتابة سريتهحماولة

  ديوانه

   املتنيب يف صياغة أخرى سرية

   يف هذه اموعةعملنا
  

     حىت بلغ الرابعة والثالثني، وقاله يف العراق والشام البداياتمن املتنيب شعر من املختار ، الشابالشاعر
  

  ) هـ346-337 ( يف حلب املتنيب وهو عند سيف الدولة احلمداينشعر من املختار ،السيفيات
  

  ) هـ354-346( وفاته حىت مصر يف كافور اتصاله بمنذ املتنيب شعر من املختار ، األربعنيوحي
  

   القوايففهرس

  األغراضفهرس
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   األخريالغالف

املتنيبصارةع   
  

وقد .  ألف ومخس وأربعون سنة مشسية على مقتل املتنيب، وما زال مالئها وشاغلهمانقضت

ال ينشأ الفىت العريب إال . حماريب األدب ومنابر الدرس فصار قرآن الشعرهصقلت شعر 

 املقاالت كُتاب يهيتكيء عل. وهو حيفظ منه عشرات األبيات، ومئات أنصاف األبيات

  العرب، واعني أو غافلني، مواقفكل منه ويغترف ؛إلقامة حججهم أو لتزيني كالمهم

  .  العربية نفسيةفهو ما زال مؤثراً يف ال. يقفوا من األشياء

 العربية اليت تنتقل بسهولة ما بني التذمر واملكابرة، بني الشكوى واالعتزاز، النفسية هذه

 ها عنقوياًبني التسليم برداءة الدنيا والتصميم على خلق الظروف، هذه النفسية جتد تعبرياً 

  . يف أبيات املتنيب

. ه صعبة حىت يف زمانوكانتولغته صعبة، .  املتداول املفهوم من شعر املتنيب قليلولكن

كان يلتوي يف تعبريه متعمداًً، يباهي النحاة وأهل اللغة، ويتفاصح على الشعراء يف بالطات 

  . أمراء طربية وحلب والفسطاط وبغداد وشرياز

من % 26وهي .  بيتاً هي زبدة شعره وعصارة فنه1433 لك من شعر املتنيب انتقيت

 عبارة ملتوية أو فكرة وشرحتها شرحاً وافياً، فما غادرت كلمة مهجورة أو. ديوانه

وجعلت . وجعلت شرحي لكل بيت حتته، على طريقة القدماء. غامضة إال فسرا تفسرياً

الشرح خبط دقيق حىت ينماز عن األبيات؛ فمن استقام له املعىن واستغىن عن الشرح هان 

  . عليه أن يقفز بعينيه إىل البيت الذي يليه

  . املتنيبعصارة جتد الكتاب هذا يف

  أمحد احلجاويعارف


